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 Regionförbundets ordförande: Fem år med RUP11

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län

Ytterligare ett år med RUP – 
det regionala utvecklingspro-
grammet för Jönköpings län 
– har passerat. Det är dags att 
ge en bild och analys av läget i 
länet. Vad har hänt och hur ser 
utvecklingen ut? 

Det är ”övertid” för RUP som 
halvårsskiftet 2013 ska följas av 

den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Förslaget 
skickas på remiss under våren 2013 och det ska bli 
intressant att läsa yttrandena för att se om vi har 
träffat rätt med våra ambitioner.

Projektverksamheten har pågått under året. Som ett 
gott exempel kan nämnas Science Park-systemets 
nya projekt som startats upp och väntas ge tillskott 
på nya företag och därmed också öka antalet syssel-
satta i länet.

Ytterligare ett exempel är coachningsdelen av 
träprogrammet, som i samverkan med ”Träprogram 
2012–2014 för ett hållbart Småland” ska stärka den 
trärelaterade industrin i regionen.

I förra årets förord skrev jag något om befolknings-
utvecklingen, även 2012 är den positiv med en ök-
ning på drygt 1 200 personer i regionen. 

Det är dock inte alla kommuner som ökar men sju 
stycken av de tretton gör det. Kommunerna i regio-
nens sydvästra hörn tycks ha fått känna av minsk-
ningen mest, vilket kanske förklaras av industristruk-
turen och mängden varsel och andra förändringar på 
arbetsmarknaden.
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Som en del i uppföljningen av det regionala utveck-
lingsprogrammet gör Regionförbundet årligen en 
analys för att följa länets utveckling över tid, relatera 
den till samhällsutvecklingen i övrigt samt följa hur 
väl intentionerna och målen i utvecklingsprogram-
met blir uppfyllda. Analysen görs utifrån ett antal 
indikatorer inom områdena Befolkning, Arbets-
marknad, Regional ekonomi samt Hälsa, omsorg och 
samhälle.

Regionförbundet publicerar dessutom regelbundet 
enhetlig statistik och nyckeltal över utvecklingen i lä-
net och dess kommuner på www.regionjonkoping.se.

Befolkning
Tillväxtperspektiv
Utifrån ett tillväxtperspektiv är stabila mönster bra 
eftersom det möjliggör en långsiktig planering och 
anpassning av resurser. Befolkningstillväxt inne-
bär framtidstro och andra fördelar men det kräver 
också resurser, bland annat för att utveckla offentlig 
service. 

En viktig aspekt är att notera vad befolkningstillväx-
ten består av. Födelseöverskott, åldersgrupper på in- 
och utflyttare samt inflyttning från övriga landet eller 
från utlandet, är några av de faktorer som påverkar 
arbetskraften, länets näringsliv och behov av sam-
hällsservice inom offentlig sektor.

Utveckling1 
Sedan år 2003 har folkmängden ökat med 3,2 
procent i länet, från 328 659 till 339 116 (år 2012). 
Under samma tid ökade folkmängden i Sverige med 
6,4 procent. 

Utvecklingen skiljer sig åt i länets olika kommuner 
sammantaget under senaste tioårsperioden. Sju kom-
muner har minskat folkmängden medan sex kom-
muner har ökat sin folkmängd. Störst ökning under 
perioden noteras i Jönköping (10 897), Habo (1 295), 
Värnamo (760), Vaggeryd (545) och Tranås (427). 
Störst minskning har Gislaved (-1 244), Gnosjö 
(-643) och Eksjö (-393).

Antalet utrikesfödda invånare i Jönköpings län har 
ökat med ca 10 400 de senaste tio åren. Det innebär 
att hela befolkningsökningen under denna period 
består av utlandsfödda. Nettoutflyttningen består 
framförallt av ungdomar 20–25 år.

Utvecklingen för riket visar en befolkningsökning i 
159 av landets 290 kommuner 2012. Största be-
folkningstillväxten sker i storstäder och närliggande 
kommuner. Utvecklingen för städer och övriga kom-
muner i samma storlek som Jönköping varierar över 
tid men man kan konstatera att universitetsstäder 
växer i snabbare takt. 

 Tillväxtperspektiv och utmaningar 201212

  1 SCB 2011
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Bild 1: Folkmängdsutveckling i Jönköpings län 2003–2012 (SCB 2013)

Bild 2: Inrikes respektive utrikes flyttnetto och födelsenetto i Jönköpings län 1970–2012 (SCB 2013) 
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Bild 3: Inrikes flyttnetto i länets kommuner (skillnad i in- och utflyttning till övriga län i  
förhållande till folkmängden) som medeltal i promille 2010–2012 (SCB 2013) 

Bild 4: Procentuell utveckling av folkmängden i Jönköpings län totalt och för utrikes födda 2003–2012   
(SCB 2013) 

0.00%

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utrikes födda

Folkmängd totalt



9 FEM ÅR MED RUP | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Bild 5: Flyttnetto i Jönköpings län 2003–2012 (SCB 2013) 

Bild 6: Befolkningspyramiden i Jönköpings län (orange/mörkt) jämfört med riket (markering/ljust) 2012 
(SCB 2013) 
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Utmaningar
• Regionala obalanser (skillnader i befolknings-

struktur och medelålder). Andelen av befolk-
ningen i arbetsför ålder (20-64 år) är lägre än 
riket. Denna siffra är en grundvariabel i försörj-
ningskvoten (bild 12).

• Åldrande befolkning och negativt födelsenetto 
(skillnad mellan födda och döda) i delar av Hög-
landet (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö) men även i 
Gislaveds och Värnamo kommuner.

• Svag befolkningsutveckling över tid jämfört med 
riket i övrigt.

• Den största nettoutflyttningen finns i ålders-
gruppen 20–25 år.

• Trots ett positivt födelsenetto ligger länet under 
hälften av rikets medeltal.

• Negativt inrikes flyttnetto (inflyttning från andra län).
• Folkmängdsökningen består i huvudsak av 

inflyttning från utlandet.
 
Arbetsmarknad
Tillväxtperspektiv
Det är mycket angeläget att den vuxna befolkningen 
har en anknytning till arbetsmarknaden. Arbete ska-
par förädlingsvärden och köpkraft, medför positiva 
folkhälsoeffekter, utvecklar kompetens och förstär-
ker människors rörlighet. 

Rörligheten är viktig eftersom det medför bättre 
möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på 
arbetskraft. Dessutom ger det människor större 
möjlighet till ökad inkomst. Rörligheten leder också 
till att kompetensen tillvaratas bättre, vilket i sin tur 
ökar värdet i den lokala ekonomin. Generellt visar 
statistik att ju högre utbildningsnivå människor har, 
desto större är den funktionella arbetsmarknaden 
(det vill säga den geografiska rörligheten). Ökad 
geografisk rörlighet medför dock ökade pendlings-
strömmar, vilket i sin tur påverkar miljön och behov 
av väl anpassad och fungerande kollektivtrafik. 

En effekt av globaliseringen är en ökad regional 
specialisering. Specialisering medför många fördelar, 
bland annat skalfördelar och möjlighet för mark-
nadsaktörerna till ett effektivt gemensamt utnytt-
jande av stödtjänster. Nackdelen med specialisering 
är att den även ökar sårbarheten, exempelvis vid 
konjunktursvängningar eller flytt av produktion. 
 

Utveckling 
Jönköpings län har under lång tid haft en styrka i 
sin specialisering inom tillverkande industri. Det har 
bidragit till en hög sysselsättningsgrad och låg arbets-
löshet, även bland nyanlända invandrare. Samtidigt 
finns en baksida i detta. Gott om arbete inom enk-
lare produktion av varor och tjänster har medfört en 
låg formell utbildningsnivå, vilket i sin tur leder till 
en lägre lönesummeutveckling över tid och därmed 
sämre pension på äldre dagar.

En stor del av regionens sysselsättning inom tillverk-
ning återfinns inom relativt enkla industriella proces-
ser. Dessa arbetstillfällen rationaliseras bort till följd 
av ökad automatisering, utflyttning eller outsourcing 
av produktion och tjänster till så kallade lågkostnads-
länder. Parallellt med detta sker dock en kontinuerlig 
ökning av kompetensnivån i kvarvarande produk-
tion, vilket leder till en fortsatt hög efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft. 

Mellan 2007 och 2011 har antalet förvärvsarbetande 
inom näringsgrenen tillverkningsindustri minskat 
med 15 procent (7 000 personer) i länet. Närings-
grenen företagstjänster fungerar samtidigt som en 
personalregulator åt bland annat industrin för att 
möta konjunktur- och ordersvängningar. Även om 
en stabilisering skedde under 2011 fortsatte trenden 
med allt färre anställda och nya storvarsel inom in-
dustrin 2012. Tjänste- och servicesektorn får därför 
en allt större betydelse för länets sysselsättningsut-
veckling framöver.

Skillnaden mellan utbud och efterfrågan på kompe-
tens på arbetsmarknaden är ett problem för Jönkö-
pings län. Denna skillnad kommer sannolikt att öka 
även i framtiden, förstärkt av stora pensionsavgångar, 
färre tillträdande ungdomar och allt högre krav på ar-
betskraftens totala kompetens. Det är inte osannolikt 
att arbetsmarknaden i allt större utsträckning kommer 
att kännetecknas av kompetensbrist och en kvarva-
rande relativt hög arbetslöshet på samma gång. 

Det syns nu tydligt att antalet personer med för låg 
utbildningsnivå, ej genomförd gymnasieutbildning 
eller bristande kunskaper i svenska språket kvarstår 
i arbetslöshet, speciellt i de kommuner som drabbas 
hårt av strukturomvandlingen inom industrin. 
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Utmaningar 
• Kompetensbrist på sikt
• Stor skillnad mellan utbud och efterfrågan på 

tillgänglig arbetskraft
• Låg generell utbildningsnivå och språksvaga grup-

per som haft arbete utan att vara integrerade 
• Utflyttning av företag och cyklisk arbetsmarknad 
• Allt färre enkla instegsjobb
• Lågt nyföretagande
• Generationsväxling (många äldre i ledande  

befattning ska ersättas)
• Ökade krav på rörlighet (både yrkesmässigt och 

geografiskt)
• Utbildningsplanering
• Öka tjänstesektorns andel och antalet branscher

 

Ett tillskott av personer med sjukdomsproblematik 
som överförts från Försäkringskassan till Arbetsför-
medlingen medför också att fler arbetssökande har 
funktionshinder och inte den kapacitet som arbetsgi-
vare generellt efterfrågar. 

Ökade möjligheter till LLL (life long learning) 
genom effektiv validering, komplettering, omskol-
ning och fortlöpande kompetensutveckling för redan 
anställda är nödvändigt för att inte kompetensgapet 
ska bestå. Likaså att vi tillåter olikheter i förmåga 
och arbetskapacitet på våra arbetsplatser i framtiden. 

En negativ effekt av att många branscher har svårt 
att rekrytera efterfrågad kompetens är att tillväxtpo-
tentialen inte kan utnyttjas fullt ut. 

En fortsatt specialisering på arbetsmarknaden ställer 
krav på bra infrastruktur.
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Bild 7: Andel förvärvsarbetande i länet och riket 2011 fördelat efter näringsgren (SNI 2007) (SCB 2013) 

Bild 8: Andel förvärvsarbetande av nattbefolkningen 20–64 år (boende i kommunen) 2011.  
Samtliga kommuner ligger över rikets medeltal (SCB 2013) 
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Bild 9: Andel av befolkningen 25–64 år som har akademisk utbildning (mer än tre års eftergymnasial utbild-
ning) 2011. (SCB 2013)

Bild 10: Andel av befolkningen 25–64 år med mer än 3 år eftergymnasial utbildning per län 2011 (SCB 2013) 
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Regional ekonomi
Tillväxtperspektiv 
Ett av de mest centrala begrepp som styr den 
regionala ekonomin är förädlingsvärdet. De värden 
som skapas inom en region definierar konsumtions-
utrymmet i densamma. Detta gäller såväl privat som 
offentlig konsumtion. Av denna anledning är regio-
nala lönesummor och bruttoregionalprodukt (BRP) 
viktiga mått. 

Inom en region sker även omfördelningar mellan 
människor. Omfördelningarna styrs av politiska be-
slut men syftar till att jämna ut skillnader i konsum-
tionsutrymmet mellan människor och mellan olika 
livsfaser för enskilda personer. Försörjningskvoten 
används i detta sammanhang för att mäta hur många 
människor som var och en i arbetsför ålder måste 
försörja. 

Utveckling 
Måtten för lönesumma och BRP är båda lägre i 
Jönköpings län än i riket. Lönesummeutvecklingen 
senaste fem åren är dock lika med eller högre än 
rikets medeltal i Habo, Jönköping, Tranås och Vag-
geryds kommuner2 . 

Försörjningskvoten är högre i Jönköpings län än i 
riket. Vid jämförelser med riket bör det dock beaktas 
att utvecklingen i riket främst drivs av storstadsregio-
nerna. På grund av den stora folkmängden har de tre 
regionerna en avsevärd påverkan på medelvärdet. 

Den ekonomiska dynamiken följer utvecklingen av 
folkmängden. Det innebär att de flytt- och pend-
lingsströmmar som observerats inom länet även 
påverkar den ekonomiska utvecklingen. Detta kan 
leda till växande regionala obalanser. BRP påverkas 
också av hur ägandet ser ut och var företagens vin-
ster redovisas. 

Försörjningskvoten är högre för länet än för riket 
och skillnaden förväntas bestå under kommande år. 
Enligt befintliga prognoser kommer kvoten att öka 
för länet under den kommande tioårsperioden, men 
skillnaderna mellan kommunerna är stora. Kommu-
ner i östra länsdelen samt Habo och Mullsjö kom-
muner har högsta kvoten.

Utmaningar 
• Låga lönesummor per sysselsatt invånare  
• Ökande försörjningskvot 
• Regionala obalanser 
• Näringslivsstruktur
• Personer som står långt från ett arbete 

 

2 Arena för Tillväxt 2012



15 FEM ÅR MED RUP | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Bild 11: Genomsnittlig lönesumma per sysselsatt 2011. Samtliga kommuner ligger långt under rikets medeltal 
(SCB 2013)

Bild 12: Kvoten mellan den totala folkmängden och arbetskraften 20–64 år (det vill säga hur många unga och 
gamla varje person i arbetsför ålder måste bidra till att försörja) 2012. Samtliga kommuner ligger högre än 
rikets medeltal (SCB 2013)
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Hälsa, omsorg och samhälle
Tillväxtperspektiv 
Med en åldrande befolkning kommer hälso- och 
omsorgsfrågorna sannolikt att bli en av de största ut-
maningarna inom en överblickbar framtid. Vård och 
omsorg är en personalintensiv sektor, där behoven 
kommer att växa, medan den offentliga finansiering-
en ska bäras av en minskande andel av befolkningen. 
Ökat barnafödande och inflyttning av barnfamiljer 
medför också större behov av barnomsorg. 

Parallellt med detta utvecklas nya möjligheter att 
behandla allt fler sjukdomstillstånd även om dessa 
ofta är mycket kostnadskrävande. Detta perspektiv 
innehåller inte enbart stora utmaningar utan ger även 
möjligheter till att förbättra livskvaliteten för många 
grupper. Dessutom kan det finnas potential för nya 
näringar och exportföretag inom sektorn. Inom äld-
reomsorgen finns en stor utvecklingspotential för att 
göra den mindre personalintensiv. Tekniska innova-
tioner och förändrade behov kommer att påverka 
utvecklingen av produkter och tjänster både inom 
industrin och i tjänstesektorn.

Utveckling 
Ohälsotalet ligger något över riksmedel. Ett lågt 
ohälsotal är betydelsefullt för tillväxten. Förutom 
de minskade direkta kostnaderna medför det även 
bättre möjligheter för företag och organisationer att 
planera sin verksamhet. Ohälsotalet är dock endast 
ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen 
av Försäkringskassan och innehåller därmed inte da-
gar med sjuklön från arbetsgivare. 

Kommande pensionsavgångar kommer sannolikt att 
leda till minskade ohälsotal generellt under ett antal 
år framåt, vilket är en följd av att ohälsa och ålder 
generellt följs åt. Mot detta talar dock de ökande 
prestationskraven på arbetsmarknaden och en ökad 
arbetslöshet med ekonomisk utslagning i samhället. 
En orsak till minskningen är också att personer med 
tidsbegränsad sjukersättning förts över från Försäk-
ringskassan till försörjning från Arbetsförmedlingen 
och kommunernas socialtjänst.
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Invånarna i Jönköpings län har en livslängd som 
är något högre än rikets medelvärde. Detta kan ha 
ett samband med ett rikt föreningsliv och en god 
livsmiljö. Länet har dock en relativt hög andel vård-
tillfällen per capita, vilket beror på åldersstrukturen, 
med en högre andel äldre än riket i stort. 
 
Antalet anmälda brott3 per 100 000 invånare i Jönkö-
pings län är för närvarande fjärde lägst i riket. Oav-
sett om det beror på att färre brott har begåtts eller 
att anmälningsbenägenheten är lägre än riket i stort, 
så är den större rättssäkerheten en positiv faktor i 
samhällsekonomin och för tryggheten. 

I mycket generella termer ökar många slag av 
brottslighet med ökad rörlighet i samhället samt med 
storleken på orten eller regionen. Ökad segregering, 
mellan de som har ett arbete och de som står utanför 
trygghetssystemen, i boende, etc. kan också medföra 
ökad brottslighet i samhället.

Ökad jämställdhet är en positiv tillväxtfaktor efter-
som det innebär ett bättre utnyttjande av tillgänglig 
kompetens. Detta argument är giltigt för alla former 
av diskriminering på arbetsmarknaden, i utbildnings-
systemet eller på andra håll i samhället. Ökad tole-
rans för olikheter är en nyckelfaktor för tillväxt i en 
kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi. Ökad 
etnisk mångfald i arbetslivet är en tillgång som inte 
utnyttjas fullt ut.

Utmaningar 
• Åldrande befolkning kräver mer service och 

omsorg 
• Jämställdhet och otraditionella yrkesval
• Utnyttja allas arbetsförmåga
• Ökande behov inom service- och tjänstesektorn

Bild 13: Ohälsotalet i procent per län december 2012. Medeltal för riket är 27 procent (Försäkringskassan 2013)

3 Officiell statistik från BRÅ 2012
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När industrijobb rationaliseras bort försvinner många 
ingångsjobb. För att förhindra att många kvarstår i 
långvarig arbetslöshet måste vi gemensamt tänka i nya 
banor. Vi måste stimulera nyföretagande och en fort-
satt utveckling inom tjänstesektorn som komplement 
till länets traditionella industriproduktion. 

En åldrande befolkning, speciellt i länets östra delar, 
kräver annan service och omsorg än idag. Satsningar 
på ökad besöksnäring kräver också nya typer av 
tjänster. Utvecklingen inom IT samt klimat-, miljö- 
och energisektorn fortsätter allt snabbare, vilket 
kräver nya typer av kompetenser. Kommande gene-
rationsväxling, både inom näringsliv och offentlig 
sektor, blir en utmaning för många arbetsgivare men 
det ger samtidigt en möjlighet att ersättningsrekry-
tera ny kompetens och utveckla verksamheten.

En mer kunskapsintensiv produktion av varor och 
tjänster, nya branscher och fler arbetsområden som 
kräver specialkompetenser, är alltså nödvändigt för 
att både behålla och locka hit utbildad arbetskraft. 
Det är också en grundförutsättning för att öka länets 
lönesummor och BRP per sysselsatt invånare.  

Högskolan har en strategisk roll, både vad gäller 
utbudet och miljöer för nya verksamheter. Högsko-
lans starka näringslivsförankring och popularitet 
gör också att den står sig bra i konkurrensen om 
studenter från minskande ålderskullar framöver. Det 
är också viktigt för länet att Högskolans engagemang 
inom yrkeshögskoleutbildning fortsätter.

 

Utmaningar framöver  
– en sammanfattning
Den absolut största utmaningen framöver blir att 
öka befolkningen i arbetsför ålder. Det är nödvändigt 
att säkra tillgången på kompetent arbetskraft för att 
länet ska kunna fortsätta utvecklas. Fler i arbete är 
också nödvändigt för att minska försörjningsbördan. 

Det handlar om att med olika insatser få ett positivt 
flyttnetto mot övriga Sverige och få tillbaka unga 
och medelålders som flyttat ifrån länet för högre 
studier och arbete. Det handlar också om att snabbt 
integrera nyanlända i arbetslivet och att stödja ny-
etableringar och nyföretagande. En befolkningstill-
växt ställer dock stora krav på nybyggnation för alla 
typer av boenden.

Det är också viktigt att den arbetskraftsreserv som 
finns idag, men inte stämmer överens med arbets-
livets behov, får möjlighet till kompetenshöjande 
insatser som validering, omskolning, komplettering 
och praktik utifrån de språkkunskaper och arbetsför-
måga varje människa har. 

Samverkan är nyckelordet, både mellan myndigheter, 
mellan arbetsgivare och mellan skola och arbetsliv. 
För att höja den allmänna utbildningsnivån måste 
vi fortsätta arbeta aktivt med att få fler platser inom 
yrkesvux, yrkeshögskola och högskola, men vi måste 
också samtidigt motivera människor att fortsätta 
utbilda sig för att vara gångbara på arbetsmarknaden. 

Ytterligare stöd behövs till ungdomar som inte 
slutfört sin gymnasieutbildning. Det är viktigt att alla 
som vill kan få slutbetyg och grundläggande behö-
righet till fortsatta studier. Flera kommuner erbjuder 
redan detta för ungdomar under 20 år.
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Den årliga uppföljningen av det regionala utveck-
lingsprogrammet ska ge en aktuell bild och ana-
lys av läget i länet. Vad har hänt inom respektive 
programområde och hur ser utvecklingen ut? Vilka 
vägar leder till ökad hållbar tillväxt, konkurrenskraft, 
attraktionskraft och sysselsättning? Vilka insatser 
stimulerar till gränsöverskridande samarbete i olika 
former? 

Denna lägesrapport omfattar åren 2008 till 2012, det 
vill säga regionens fem första år med RUP. Den redo-
visar vad som hänt med det regionala utvecklingspro-
grammets prioriterade och angelägna åtgärder genom 
att ge exempel på insatser och projekt som bedöms ha 
effekter på regionens tillväxt och utveckling.

Under 2012 har arbetet med att revidera länets RUP 
(regionalt utvecklingsprogram) till en ny kraftfull 
RUS (regional utvecklingsstrategi) varit intensivt 
och resulterat i ett förslag som remissas under våren 
2013 inför beslut av Regionstyrelsen. 

RUS är en övergripande strategi. När Regionsty-
relsen har fastställt RUS i juni 2013 kommer den 

att konkretiseras i handlingsplaner som kopplas till 
ansvar och resurser.

Under 2012 fick Regionförbundet ett uppdrag från 
regeringen att arbeta fram en handlingsplan för jäm-
ställd regional tillväxt. Under hösten har processen 
med att forma en handlingsplan pågått och under 
första kvartalet 2013 kommer handlingsplanen att 
antas politiskt. Handlingsplanen beskriver aktiviteter 
som ska genomföras under 2013 och 2014.

Det regionala utvecklingsprogrammets vision, 
långsiktiga mål och ledord är kopplade till specifika 
mål, strategier och prioriterade åtgärder inom fem 
strategiska programområden:

• Livsmiljö och attraktivitet
• Kommunikationer
• Näringsliv 
• Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
• Internationell samverkan

 Lägesrapport från fem prioriterade områden13
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Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor 
samt en god och sund livsmiljö som är attraktiv för boende, 
fritid, arbete, studier och näringsverksamhet på små och stora 
orter, i städer och på landsbygd och som präglas av öppenhet, 
tolerans, jämlikhet samt social omsorg.”

Delmål
• Folkhälsan i länet ska vara god och jämlikt 

fördelad.
• Länets befolkning ska öka och nå en mer balanse-

rad geografisk och kompetensmässig fördelning.
• Mångfalden av boendemiljöer när det gäller läge, 

storlek, boendeform och kostnad ska öka.
• Länets kulturmiljöer, kulturarv och kulturutbud 

ska vårdas, utvecklas och bli lättillgängliga.
• Jönköpings län ska ha en tydlig identitets- och 

varumärkesplattform.

Vad har hänt?
Flera kommuner i länet har tagit fram egna klimat- 
och energistrategier och Länsstyrelsen har tagit fram 
en klimat- och energistrategi för Jönköpings län. Ett 
regionalt energikontor, Energikontor Norra Små-
land, har bildats i Jönköpings län av Regionförbun-
det, Länsstyrelsen och Landstinget samt med bidrag 
från Energimyndigheten. Kommunernas arbete med 
klimat- och energifrågor är viktiga i den regionala 
dialogen med bland annat Energikontoret i Jönkö-
pings län. I Värnamo finns 40 energisnåla lägenheter 
i så kallade passivhus.

Det behövs olika former av direktiv för miljöarbetet 
i länet. För klimat- och strategiarbetet i länet har 
Länsstyrelsen inrättat bland annat ett klimatråd, en 
beredningsgrupp samt fokusgrupper. Energifrågor-
na bör belysas ytterligare nu när ett regionalt energi-
kontor har bildats.

Inom kultur- och fritidsområdena görs många spän-
nande satsningar. Kulturhuset Spira utgör en viktig 

knutpunkt för länets kulturliv. Här pågår ett stort 
antal olika arrangemang i Smålands Musik och Tea-
ters regi och besökarna får ta del av deras och andra 
konstnärers skapande i en mycket attraktiv miljö. 

Varumärkesprojektet Värdskap i Jönköpings län som 
startade 2009 har avslutats 2012. Bland annat har en 
attitydundersökning genomförts för att undersöka 
länets attraktivitet i dimensionerna leva, verka och 
besöka, och ett omfattande profileringsmaterial har 
tagits fram.

Förbättringar sker kontinuerligt i arbetet med över-
siktsplaner. Regeringen har till Boverket konkreti-
serat hur detta arbete ska ske i form av tillämpning 
av regional utveckling i översiktplaneringen. Ett 
samarbete har påbörjats med Länsstyrelsen inom 
detta område. 

Den strategi för kulturella och kreativa näringar som 
togs fram 2011 har lett till att en projektledare har 
anställts på 50 procent på Regionförbundet under 
tiden september 2012 – januari 2014 för att ta fram 
målbilder och handlingsplaner tillsammans med 
Landstinget och flera andra aktörer i länet.

Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen och 
Smålands Turism AB arbetar med vandringsleder i 
länet. En kraftsamling sker inom detta område för 
att uppnå de uppsatta målen i RUP/RUS.

Det behövs mer satsningar på forskning och utveck-
ling. Ett exempel är den bildade akademin för förny-
else och förbättring inom hälsa och välfärd – Jönkö-
ping Academy samt FoUrum – Regionförbundets 
utvecklingsplattform för kommunernas socialtjänst.
Kommunerna i Jönköpings län avsätter i olika grad 
medel för att främja folkhälsoarbetet. Att hälsofrå-
gorna finns med i kommunernas balanserade styr-
kort är en åtgärd som kan ge tyngd åt arbetet.

Livsmiljö och attraktivitet | Ett gott liv i en attraktiv region
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 √ Arbeta för en fortsatt hållbar landsbygdsut-
veckling

Inom landsbygdsprogrammet finns möjligheter att söka 
företagsstöd, projektstöd och stöd för kompetensut-
veckling. Under 2012 har Jönköpings län disponerat 69 
miljoner kronor för att länets företagare och orga-
nisationer ska kunna förverkliga sina idéer och ut-
veckla landsbygden. Pengarna har använts till att stödja 
enskilda företag men också till bland annat projektstöd 
och kompetensutveckling. För bredbandsutbyggnad på 
landsbygd har använts 14,5 miljoner kronor.

Sex leaderområden finns i länet: Leader Västra Små-
land, Mitt i Småland, Leader Sommenbygd, Leader 
Linné, Astrid Lindgrens hembygd och Östra Skaraborg.

 √ Fortsatt identitets- och varumärkesarbete

Projektet Värdskap i Jönköpings län har under åren 
2009–2012 utvecklat regionens varumärke och 
identitet.

Det övergripande syftet var att bidra till att attrahera 
människor, kompetens, verksamheter och företag i 
vår region för att klara den framtida kompetens- och 
arbetskraftsförsörjningen.

Under 2012 har förankrings- och utvecklingsarbetet 
fortgått. Tre övergripande tillgångar har fastslagits 
för profileringen av regionen; läget, livsmiljön och 
kreativiteten. Dessa har vidareutvecklats till tre 
teman som kopplar samman till respektive tillgång; 
lägesenergi, jordvärme och handlingskraft. Det 
arbetet har också integrerats i den regionala utveck-
lingsstrategin, RUS, för att bygga en enhetlig bild av 
regionen från grunden. Ett samlat profileringsmate-
rial har samlats in för att ytterligare stärka bilden av 
vår region. 

Lägesrapport för prioriterade åtgärder 

TRYGGHET, HÄLSA OCH SOCIAL OMSORG

 √ Verka för att alla länsinvånare har god till-
gång till offentlig och kommersiell service 
av hög kvalitet och inom rimligt avstånd

Arbetet med att belysa tillgången till offentlig och 
kommersiell service fortsätter och de områ- 
den som är aktuella att arbeta med är en kraft- 
samling kring landsbygdsfrågorna och situationen 
för de mindre orterna i länet.

STARKA KOMMUNHUVUDORTER OCH VÄL  
FUNGERANDE LOKALSAMHÄLLEN

 √ Verka för att Jönköpings stad vidareutveck-
las som ett starkt, tillgängligt och attraktivt 
regioncentrum i samklang med övriga länet

En av utgångspunkterna i utvecklingsarbetet är att 
tillgängligheten till Jönköping som regioncentrum är 
en viktig utvecklingsfaktor för hela länet.

Stadsbyggnadsvisionen och utbyggnaden av södra 
Munksjön handlar för Jönköpings del om att 
utveckla en stad ur ett helhetsperspektiv och att 
fylla staden med liv och innehåll samt att bevara 
kulturmiljöer. Städer av Jönköpings storlek konkur-
rerar om boende, verksamma, studenter och turister 
med flera. Platser i det offentliga rummet ska göras 
tillgängliga för att invånare och kulturutövare lätt ska 
kunna utöva sina verksamheter.  

Ungdomsinflytande i samhället är viktigt då det läg-
ger grunden för en bra demokratisk anda.

 √ Intensifiera kommunernas arbete med att 
stärka kommunhuvudorterna

Inom ramen för kommunernas fördjupade översikts-
planer pågår insatser för att stärka kommunhuvud-
orterna i länet.
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Lägesrapport för angelägna åtgärder

TRYGGHET, HÄLSA OCH SOCIAL OMSORG

 √ Fortsätta länets offensiva och framgångsrika 
forsknings- och förbättringsarbete inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården

The Jönköping Academy for Improvement of  
Health and Welfare, är ett partnerskap mellan Lands-
tinget i Jönköpings län, kommunerna och Högskolan 
i Jönköping. Jönköping Academy bedriver utbildning 
och forskning i samproduktion mellan Högskolan 
och vård- och omsorgsverksamhet.

Inom Regionförbundet finns sedan 2010 FoUrum 
– en utvecklingsplattform för socialtjänsten i Jönkö-
pings län som basfinansieras från länets samtliga kom-
muner. En del av dessa medel har kommunerna valt 
att lägga in i Jönköping Academy for Improvement of  
Health och Welfare. Under 2012 var fem doktorander 
knutna till FoUrum.

 √ Verka för att det finns förutsättningar och 
miljöer som möjliggör hälsosamma val för 
länsinvånarna

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
för länets invånare. Befolkningen i Jönköpings län 
upplever att de mår bättre än befolkningen i övriga 
landet och att medellivslängden är högre i länet jäm-
fört med i hela Sverige. Det så kallade ohälsotalet är 
relativt lågt, men antalet ohälsodagar är betydligt fler 
för kvinnor än för män i länet.

Det finns skillnader mellan olika socioekonomiska 
grupper i Jönköpings län. Hälsodata visar att grup-
per med låg inkomst och hög arbetslöshet i större 
utsträckning upplever ohälsa.

TILLGÄNGLIG KULTUR OCH NATUR FÖR KRAFT, 
INSPIRATION OCH REKREATION

 √ Vidareutveckla befintliga och skapa nya 
gemensamma arenor och mötesplatser där 
kultur, näringsliv, utbildning och forskning 
deltar aktivt tillsammans

Kulturhuset Spira i Jönköping är en av de största 
satsningarna på kultur någonsin i länet och rymmer 
fyra olika spelscener för musik, dans och teater. Under 
2012 drevs Vandalorum vidare vilket är ett konst- och 
designcentrum, där stommen utgörs av utställningar, 
seminarier och en designutbildning.

Under 2012 drevs projektet Barnfilmbyn i Marian-
nelund vidare. Projektet skapar förutsättningar för 
etablerandet av ett nationellt forum för barn- och 
ungdomsfilm med bas i Småland. Barnfilmhuset finns 
i Mariannelund. Verksamhet och resultat kommer att 
synas i hela länet. Samarbeten kommer att äga rum 
med skolor, studieförbund och föreningar utanför 
Eksjö kommun och Jönköpings län kommer att med-
verka till att filmhusets resultat geografiskt kommer 
att sträcka sig långt utanför länets gränser.

En strategi har tagits fram av Tillväxtverket och 
Regionförbundet angående kulturella och kreativa 
näringar i länet. De kulturella och kreativa näringarna 
hör till de snabbast växande branscherna både i Sve-
rige och globalt. I motsats till utvecklingen inom den 
traditionella industrin är det en tillväxt som skapar 
många nya jobb och som attraherar unga människor. 
En projektledare har anställts på 50 procent som ska 
upprätta handlingsplaner för de kulturella och kreativa 
näringarna. I Jönköpings län har det startats ett antal 
projekt inom dessa näringar, till exempel Digitalkultur, 
Barnfilmbyn och Visualiseringscentrum.

Under 2012 arbetade Landstinget vidare med den 
regionala kulturplan som tjänar som ett planerings- 
och processverktyg och som ska vara ett underlag i 
dialogen om de statliga medlen.
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har ett demenscentrum utvecklats, som också ska 
användas som praktikfall i framtida utbildning kring 
bland annat demensvård, etik och bemötande samt 
tekniskt kunnande.

 √ Utvidga möjligheterna till sjönära boende 
med hänsyn tagen till djur- och växtliv, al-
lemansrätt och översvämningsrisk

Kommunernas möjligheter att kunna erbjuda attrak-
tivt, sjönära boende är en ständigt aktuell fråga som 
bland annat tas upp i översiktsplaner för länet.

 √ Planera boendemiljöer så att de samverkar 
med kommunikationer, arbetsplatser och 
rekreationsmöjligheter samt anpassas till 
befintlig byggnation

Sambandet mellan boendemiljöer, allmänna kommu-
nikationer, arbetsplatser och rekreation är en klassisk 
och ständigt aktuell planeringsfråga för kommu-
nerna. När det gäller behovet av kommunikationer 
kopplat till boende, arbete och rekreation, har
Jönköpings Länstrafik ambitionen att svara upp mot 
detta genom att ständigt se över linjesträckningen 
med till exempel Krösabussar samt tågstopp för att 
förbättra tillgängligheten.

STARKA KOMMUNHUVUDORTER OCH VÄL FUNG-
ERANDE LOKALSAMHÄLLEN

 √ Utarbeta en länsgemensam attraktivitets-
strategi med underifrånperspektiv

Regionförbundet, tillsammans med representan-
ter från bland annat Smålands Turism AB, Invest 
Region Jönköping, Landstinget och länets näringsliv, 
ska arbeta fram en länsgemensam attraktivitetsstrate-
gi inom det RUS-arbete som pågår. En attitydunder-
sökning har genomförts, vilken ska ligga till grund 
för strategin.

 √ Ta tillvara och utveckla allmänna samlings-
lokaler och mötesplatser för social samvaro 
och idéutbyte

Regionförbundet har möjligheter att stödja utveck-
lingsprojekt som på olika sätt kan bidra till att öka 
social samvaro och idéutbyte, till exempel Barnfilm-
byn i Mariannelund, inom kulturella och kreativa 
näringar och Vandalorum i Värnamo kommun.

BRA BOENDE FÖR ALLA

 √ Verka för en god tillgång på bostäder såväl i 
tätorter som på landsbygden

Samarbetet som finns mellan Länsstyrelsen och 
Regionförbundet när det gäller bostadsförsörjningen 
i länet ger en möjlighet att följa utvecklingen och 
få en samlad bild av bostadsläget i kommunerna. 
Befolkningsstatistiken från 2012 visar på negativa 
flyttningssiffror och innebär stora utmaningar för 
regionen. Läget på arbetsmarknaden är en orsak 
till att främst ungdomar flyttar och då företrädesvis 
unga kvinnor. 

Bostadsmarknaden för ungdomar är en väsentlig 
faktor som måste uppmärksammas ytterligare. Det 
finns behov av framför allt nya hyresbostäder i länet 
både i tätorter och på landsbygd.

 √ Utveckla blandade boendeformer som tar 
hänsyn till äldres, funktionshindrades, ung-
domars och barns behov

Resultatet av den årliga bostadsförsörjningsenkäten 
visar bland annat att trygghetsboende för äldre och 
funktionshindrade diskuteras i kommunerna, liksom 
ungdomars behov av små, billiga lägenheter.
Gnosjö kommun ska bli bäst i Sverige på demensbo-
ende. Tillsammans med Hälsohögskolan i Jönköping 
och arkitektutbildningen på Chalmers i Göteborg 
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genom ett rörligt friluftsliv, en levande landsbygd, 
ett välbevarat natur- och kulturarv och en växande 
besöksnäring.

 √ Komplettera ett mer traditionellt kulturut-
bud med satsningar på idrotts-, musik- och 
ungdomsevenemang

För att stötta ungdomsverksamhet i länet har  
Regionförbundet bland annat gett stöd till att sprida 
kunskaper om Jönköpings län som en tillväxtregion 
och som ett besöksmål. Ett annat arrangemang som 
bör nämnas är den Världskonferens som har ägt 
rum i Vaggeryds kommun. Syftet var att öka ungdo-
mars engagemang för globala frågor och utveckla en 
metod för interkulturellt lärande. Vaggeryds kom-
mun kommer att bli en viktig aktör i länet för att 
stimulera internationellt samarbete i skolan.

Ett projekt pågår om digitalkultur. För att skapa nya 
företag behövs en plattform med bred förankring. 
Genom samarbeten med folkbildande organisatio-
ner, utbildningar, inkubatorer och affärsstödssystem 
ska den kritiska massa byggas upp som behövs för 
den regionala näringsverksamheten.

 √ Stötta och stärka föreningslivet samt ideella 
verksamheter genom ökade resurser, rådgiv-
ning och kontakter

I Jönköpings län finns många föreningar och ideella 
verksamheter av olika slag. Regionförbundet kan 
stötta dessa på olika sätt bland annat genom rådgiv-
ning och kontakter.

TILLGÄNGLIG KULTUR OCH NATUR

 √ Samverka i länet kring utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter samt göra kulturarvet och 
kulturutbudet tillgängligt för alla

Det finns många goda exempel på framgångs-
rik samverkan när det gäller utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter och för att göra dem tillgängliga, 
både över kommungränser och mellan olika aktörer. 
Kulturhuset Spira, är ett sådant exempel. Vidare kan 
nämnas det projekt som drivs angående fritidsledar-
nas kompetens och möjligheter.

 √ Vårda och utveckla unika kultur- och na-
turmiljöer samt stärka sambanden mellan 
besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård

Åsens by har med projektet Ett grönt rum för alla 
utvecklat ett exempel på detta. Projektet riktar sig 
till grupper som har svårt att komma ut i naturen. 
Genom målgruppsanpassning av metoder för utom-
huspedagogik och anpassning av den fysiska miljön 
som anknyter till naturreservatets profil, kan fler få 
naturnära upplevelser.

 √ Rusta upp och synliggöra länets vandringsle-
der samt satsa på fler och bättre cykelvägar

Landstinget arbetar tillsammans med Regionförbun-
det med länets vandringsleder.

Arbetet går nu vidare med att en projektledare har 
anställts för att färdigställa vandringsleder om cirka 
60 mil. Syftet är bland annat att främja folkhälsa 
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Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker och hållbar in-
frastruktur och trafikering som med minsta möjliga belastning 
på miljön, folkhälsan och människors sociala liv ger ökad och 
gränslös tillgänglighet och rörlighet för alla människor, varor 
och tjänster”.

Delmål
• Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska 

minska.
• Kollektivtrafiken ska bidra till att förstärka, för-

stora och knyta samman marknader för boende, 
arbete, utbildning, service och fritid.

• Försörjningen av person- och godstransporter 
ska vara miljövänlig och effektiv.

• IT-, el- och teleinfrastrukturen ska vara säker 
och ha en hög överföringskapacitet över hela 
länet.

Vad har hänt?
Ett snabbare, effektivare, mer tillgängligt och håll-
bart transportsystem skapar bättre förutsättningar 
för en bredare arbetsmarknad och ett utvecklat nä-
ringsliv. Ett väl utvecklat transportsystem är en viktig 
faktor för regional utveckling. En ökad pendling 
ökar individens alternativ i val av boende och arbete 
samtidigt som rekryteringsunderlaget för företagen 
ökar. Genom pendling knyts kommuner funktionellt 
samman i allt större lokala arbetsmarknadsregioner. 
Transportsystemet spelar också en viktig roll för 
näringslivet där snabba, säkra och miljövänliga gods-
flöden är en förutsättning för utveckling. Tillgänglig-
heten i transportsystemet kan förbättras på många 
olika sätt och det är därför viktigt att diskutera olika 
strategier för att skapa positiva nyttor med så små 
negativa konsekvenser som möjligt. 

De senaste åren har arbetet bedrivits intensivt och 
många av de prioriterade och angelägna åtgärderna 
är antingen beslutade eller under process. Samtidigt 
som behoven och önskemålen av investeringar och 
utveckling är många är de finansiella förutsättningar-
na begränsade, vilket innebär att prioriteringar alltid 

måste göras. Under 2009 var processen med att ut-
arbeta den regionala transportplanen för Jönköpings 
län 2010–2021 dominerande. Arbetet avslutades med 
att Regionstyrelsen fastställde den regionala trans-
portplanen vid sitt möte i juni 2010. Under 2011 har 
Trafikverket på uppdrag av regeringen arbetat med 
en kapacitetsutredning kopplat till de fyra trafiksla-
gen och i detta arbete har regionala och lokala aktö-
rer bjudits in för diskussion. Kapacitetsutredningen 
skickades på remiss i februari 2012 och låg till grund 
för infrastrukturpropositionen som presenterades i 
december 2012. I december kom också direktiven 
om åtgärdsplaneringen och Regeringen har gett Tra-
fikverket och alla län i landet i uppdrag att upprätta 
transportplaner för perioden 2014–2025. Jönköpings 
län har tilldelats en ram på strax över 100 miljoner 
kronor per år att använda till regionens mest priori-
terade infrastruktursatsningar.

Den nya regionala transportplanen ska levereras 
till regeringen senast den 16 december 2013, vilket 
innebär att Regionförbundets styrelse kommer att ta 
ställning till förslaget 21 november 2013. 

 
Lägesrapport för prioriterade åtgärder

UTÖKAD, SNABB OCH ANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

 √ Utveckla ett stomlinjenät med regionala 
bussar (”Krösabussar”) i hela länet som ett 
komplement till utvecklad tågtrafik

Länstrafiken har sedan 2007 successivt utvecklat 
Krösabusssystemet. Nu finns det Krösabusslinjer 
som omfattar flertalet av länets kommuner. Nuva-
rande linjer är 201 och 202 som knyter ihop Gis-
laveds, Värnamo och Gnosjö kommuner, linje 101 
som trafikerar Habo och Jönköpings kommuner 
runt Vätterns södra del upp mot Gränna samt linje 
301 som binder ihop Nässjö, Eksjö och Vetlanda 
kommuner.

Kommunikationer | Gränslös tillgänglighet
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 √ Rusta upp och utöka trafikering på järnvägs-
sträckorna

Nässjö–Falköping (särskilt Jönköpings C–Rocksjön)
I december 2010 knöts sträckan Jönköping–Norrkö-
ping ihop med en sammanhängande linje genom att 
Östgötapendeln förlängdes till Jönköping. Sedan den 11 
december 2011 har Östgötapendeln endast två genom-
gående (Tranås–Nässjö) avgångar på morgonen och 
två genomgående avgångar på eftermiddagen i vardera 
riktningen på vardagar. Detta beror på kontaktlednings-
arbeten på Södra stambanan. Hela arbetet med byte av 
kontaktledningar mellan Nässjö och Mjölby beräknas 
vara klart i början av 2014.

Samtidig infart vid stationer är en åtgärd som skulle 
vara kapacitetshöjande och dessa åtgärder lyfts bland 
annat i Trafikverkets kapacitetsutredning. Samtidig 
infart är en av de åtgärder som prövas i arbetet med 
nya planer för perioden 2014-2025.

Jönköping–Värnamo (Halmstad)
En upprustning av sträckan Vaggeryd–Värnamo 
påbörjades 2008 och slutfördes i början av 2010. 
Arbetet för ytterligare upprustningar som fjärrstyr-
ning och elektrifiering pågår och är en av de åtgärder 
som prövas i arbetet med nya planer för perioden 
2014-2025.

 √ Arbeta för en uppgradering av Södra stam-
banan samt att Götalandsbanan är fär-
digbyggd till år 2020 och anslutande spår 
upprustade

Den 14 september 2009 överlämnade utredaren 
Gunnar Malm rapporten ”Höghastighetsbanor – ett 
samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrens-
kraft” (SOU 2009:74), till regeringen. I utredningen 
föreslogs att höghastighetsbanor byggs på sträck-
orna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. 
Under hösten 2009 färdigställdes även förstudien för 
Götalandsbanan delen Borås–Linköping där Region-
förbundet Jönköpings län samarbetade med Banver-
ket, Västra Götalandsregionen och Regionförbundet 
Östsam.

När regeringen våren 2010 fattade beslut om den na-
tionella planen och de regionala planerna gavs inga 
tydliga besked i frågan om höghastighetsjärnvägar 

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET, STANDARD OCH KVALITET

 √ Rusta upp vägsträckorna 

26/47 till Uddevalla (sträckan Risbro–Mullsjö)
I den nationella transportplanen för perioden 2010–
2021 finns ombyggnation av riksväg 26/47 Månse-
ryd–Mullsjö med för att genomföras under perioden 
2016–2021. I direktiven till åtgärdsplaneringen 
skriver Regeringen att ”Regeringen bedömmer att ett 
antal objekts möjlighet till tidigareläggning till 2014 
särskilt ska beaktas av Trafikverket i sin planering”. 
Riksväg 26 Månseryd–Mullsjö är ett av de objekt 
som är föremål för tidigareläggning.

31 till Kalmar (förbifart Tenhult)
Nya riksväg 31 mellan Åkarp och Öggestorp ingick i 
regeringens närtidssatsning som presenterades under 
hösten 2008. Vägen är en så kallad 2+1-väg med 
mitträcke. Byggnationen påbörjades i augusti 2009 
och invigdes 2011. 

40 till Göteborg (sträckan Dållebo–gränsen mot Jönköpings 
län, det vill säga sträckan inom Västra Götaland)
Sträckan ingick i regeringens närtidssatsning som 
presenterades under hösten 2008. Vägverket tog 
fram en arbetsplan för väg 40 Dållebo–Hester, 
som var utställd för granskning under hösten 2009. 
Den fastställda arbetsplanen blev överklagad men 
regeringen beslutade i början av 2012 att avvisa de 
överklaganden som riktats mot arbetsplanen för 
väg 40 mellan Dållebo och Hester. I februari 2013 
påbörjades arbetet och byggtiden beräknas till tre år. 

32 till Mjölby (Sträckan Sunneränga–Marbäck)
Projektet ingår bland de större investeringar som 
prioriteras inom den regionala transportplanen för 
perioden 2010–2021. Vägutredningen har varit 
utställd och under våren 2011 beslutades om vilket 
alternativ Trafikverket går vidare med. Arbetet med 
arbetsplan för sträckan pågår.

27 till Borås (förbifart Gislaved)
Projektet ingår bland de större investeringar som 
prioriteras inom den regionala transportplanen för 
perioden 2010–2021. Vägen byggs om, förbi An-
derstorp i befintlig sträckning och förbi Gislaved i ny 
sträckning norr om tätorten. Byggnationen planeras 
vara klar i mitten av 2013.



27 FEM ÅR MED RUP | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

 √ Arbeta för en utökad trafikering på Jön-
köping flygplats med fler internationella 
flyglinjer, fler etableringar av passagerarflyg-
bolag samt en utveckling av fraktflyget

Den 1 januari 2010 tog Jönköpings kommun for-
mellt över Jönköping Airport av Luftfartsverket. 
Under början av år 2010 har också den reguljära 
trafiken utökats till Stockholm. Under 2012 etable-
rades en linje till Köpenhamn och i slutet av 2012 
meddelades att en linje till Barcelona startar under 
2013. Flygfrakten har utvecklats positivt de senaste 
åren vilket gör flygplatsen till en viktig del i länets 
utbud av transport och logistiklösningar. 

 √ Öka forskning och samverkan mellan hög-
skola, näringsliv och offentlig sektor kring 
förnyelsebara drivmedel

Länstrafiken strävar efter att fortsätta miljöanpass-
ningen av kollektivtrafiken. En viktig del i detta 
arbete är att öka andelen förnyelsebart bränsle i tra-
fiken. Tillsammans anger avtalen att andelen förnyel-
sebart bränsle ska uppgå till ca 50 procent år 2014. 

I Jönköpings län finns elva biogasanläggningar, varav 
tre deponier. De flesta är små vid avloppsrenings-
verk. Den totala biogasproduktionen år 2010 var 40 
GWh. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 14 
100 m3. Anläggningarna i Jönköping och Sävsjö är 
de som uppgraderar biogas till fordonsgas.

Länsstyrelsen initierade också ett projekt (förstu-
die) med finansiering från Energimyndigheten för 
att stimulera introduktion av elfordon.  Förstudien 
resulterade i ett flerlänsprojekt (Green Charge) där 
ett flertal av länets kommuner ingår tillsammans 
med Landstinget. Regionförbundet medfinansierar 
projektet. 

mer än att den behöver utredas ytterligare. I kapaci-
tetsutredningen berörs frågan kring höghastighets-
banor. När riksdagen i december 2012 tog beslut om 
ekonomisk ram för den statliga transportinfrastruk-
turen för perioden 2014–2025 ingick bland annat de 
första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, 
Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den 
första delen av sträckan Göteborg–Borås.

HELHETSSYN OCH SYSTEMTÄNKANDE FRÅN  
DÖRR TILL DÖRR

 √ Fortsätta satsningen på Torsvik i Jönköping, 
inklusive en spåranslutning Torsvik–Ten-
hult, som en nationell strategisk godsnod 
i samverkan med övriga logistikcentrum i 
länet

För anslutning till järnvägsnätet används idag ett 
industrispår mellan Torsvik och Månsarp. För att 
förbättra kapaciteten på spåret har Jönköpings kom-
mun byggt ett triangelspår i Månsarp och genomfört 
åtgärder för att minska lutningen på spåret. Man har 
även byggt en tillfällig kombiterminal på västra sidan 
av E4:an. Invigning av spåret och terminalen skedde 
i slutet av 2010.

Förbättrade anslutningar till länets terminaler är en 
fråga som prövas i arbetet med nya långsiktiga infra-
strukturplanen för perioden 2014-2025. 

Lägesrapport för angelägna åtgärder

UTÖKAD, SNABB OCH ANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

 √ Utveckla ett system för anropsstyrd trafik i 
trafiksvaga områden och i anslutning till tåg 
och buss

Närtrafik finns idag i sex av länets kommuner och 
Värnamo startar sin trafik i maj 2013. Länstrafiken 
räknar med att samtliga 13 kommuner kommer att 
ha närtrafik under 2014 om skatteväxlingen går 
igenom.
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Nässjö kommun har de senaste åren arbetat aktivt för 
att godsterminalen vid Gamlarp, som ligger i direkt 
anslutning till Södra stambanan, ska fortsätta utveck-
las. Under 2011 såldes terminalen till Jernhusen. 
Råvaruterminalen i Stockaryd togs i drift under 2008 
och utvecklingen har varit positiv. 

Förbättrade anslutningar till länets terminaler är en 
fråga som prövas i arbetet med nya långsiktiga infra-
strukturplanen för perioden 2014–2025. 

 √ Rusta upp rastplatser, resecentrum och håll-
platser i anslutning till järnvägar och vägar

Trafikverket bedriver projektet stationer för alla som 
fram till år 2012 har gjort ett femtiotal järnvägssta-
tioner i landet mer tillgängliga. Funktionshindrade, 
barn och äldre ska lättare kunna ta sig till och från 
tåget. Stationen i Värnamo och Jönköping färdig-
ställdes under 2011. 

 √ Öka samverkan mellan aktörer i länet och 
med grannregionerna i planering av resor 
och transporter

Under våren 2012 gjorde Småland och Blekinge en 
gemensam resvaneundersökning för att få en samlad 
och aktuell bild av resvanorna för alla transportslag.

Resultaten från studien kommer bland annat att 
användas som underlag vid planering av den framti-
dens infrastruktur och kollektivtrafiken i Jönköpings 
län. De är också ett värdefullt underlag för samhälls-
planeringen i länets kommuner. 

Resvaneundersökningen genomfördes i samverkan 
mellan Trafikverket, Regionförbundet Jönköpings 
län, Jönköpings Länstrafik, Regionförbundet Södra 
Småland, Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar 
Länstrafik, Region Blekinge, Blekingetrafiken, Växjö 
kommun och Kalmar kommun. 

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET, STANDARD OCH KVALITET

 √ Rusta upp väg 26 till Halmstad samt väg 30 
till Växjö och Karlshamn/Karlskrona

Dessa åtgärder kommer att prövas i arbetet med nya 
planer för perioden 2014–2025.

 √ Förbättra det finmaskiga vägnätet på lands-
bygden

Dessa frågor kommer att behandlas i arbete med nya 
planer för perioden 2014–2025. 

 √ Rusta upp och utöka trafikeringen på järn-
vägssträckorna Kust- till kustbanan (Göte-
borg–Kalmar/Karlskrona), Nässjö– 
Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda (Åseda) 
samt Nässjö–Halmstad

Trafik bedrivs på samtliga sträckor med skiftande in-
tervall. Inga större förändringar har skett genom den 
nya upphandlingen som trädde i kraft från och med 
december 2010. Från och med i december 2011 tra-
fikeras sträckan Nässjö–Oskarshamn dagligen. I den 
nya upphandlingen av Öresundståg finns en option 
om framtida trafikering mot Borås och Göteborg på 
Kust- till kustbanan.

HELHETSSYN OCH SYSTEMTÄNKANDE FRÅN  
DÖRR TILL DÖRR

 √ Vidareutveckla Höglandsterminalen i 
Nässjö, råvaruterminalen i Stockaryd, 
Stödstorpsterminalen i Vaggeryd samt den 
planerade godsterminalen i Värnamo som 
viktiga logistiknav

Länets godsterminaler har utvecklats mycket positivt 
de senaste åren och Regionförbundet har varit med-
finansiär tillsammans med bland andra kommunerna 
i ett flertal projekt kring de olika terminalerna. Under 
2009 påbörjades byggnationen av Båramoterminalen 
i Skillingaryd och anläggningen invigdes i juni 2010. 
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(tomrör) i samband med att annan infrastruktur 
läggs ned (oftast elledningar). Stödet kan bara använ-
das på landsbygd. Länsstyrelsen disponerar ytterli-
gare 436 000 kr av den så kallade kanalisationspot-
ten, som kunde användas under 2011.  Länsstyrelsen 
tilldelades därefter ytterligare ca 1,5 miljoner kronor 
för kanalisationsstöd under 2012. 

Från och med våren 2010 avsattes pengar till bred-
bandssatsningar inom ramen för Landsbygdspro-
grammet. Kommuner, byalag, ekonomiska fören-
ingar med flera kunde ansöka om projektmedel för 
förstudier eller för investeringar i bredband. Stödet 
kunde bara användas på landsbygd i områden som 
saknade bredband eller där kapaciteten var bristfällig. 
Investeringar kunde gälla nya bredbandsförbindel-
ser, uppgradering av befintliga bredbandsnät, eller 
anläggningar för att förbereda för bredband och till 
förstudier kopplade till bredbandssatsningen.

Under perioden 2010–2011 hanterades ett antal 
ansökningar. Den tilldelade potten för bredbands-
stöd räckte dock inte till alla ansökningar. Ytterli-
gare pengar tilldelades Länsstyrelsen för perioden 
2012–2014. Intresset för bredband, och särskilt 
beträffande optofiber, är mycket stort på flera håll i 
länet, vilket innebär att även den nu tilldelade potten 
inte kommer att räcka till alla satsningar. 

Länsstyrelsen har förhoppningen att kunna fortsätta 
satsningen på bredbandsutbyggnad på landsbygden 
under kommande år och har därför begärt medel till 
bredband från regeringen som motsvarar behoven 
och som krävs för att uppnå målen i Regeringens 
bredbandsstrategi .   

 √ Utöka samarbetet med grannkommuner och 
grannlän kring utbyggnad och tjänsteutbud

I samverkan med Östergötlands och Kronobergs län 
har investeringar genomförts med särskilda medel 
för att erhålla redundanta förbindelser mellan kom-
munhuvudorterna i de tre länen. I Jönköpings län 
har kommunerna på höglandet berörts. Ett liknande 
projekt har genomförts i Habo och Hjo kommuner. 
 

Under 2011 har stationerna i Moheda, Lammhult 
och Stockaryd invigds och trafiken är igång. Pro-
jektet finansierade även Systemhandling för Växjö 
bangård och Trafikanalys Växjö–Jönköping.

Under 2010 har Östgötapendeln från Jönköping via 
Nässjö och vidare mot Norrköping startat. Utveck-
lingen av pendeln har skett efter samarbete mellan 
aktörer i såväl Jönköpings som Östergötlands län. 

 √ Sträva efter länsöverskridande samarbete för 
upprustning av vägar och järnvägar 

Under flera år har det bedrivits ett intensivt länsöver-
skridande arbete. Särskilt tydligt har detta varit med 
de sydöstra länen under arbetet med den regionala 
och nationella transportplanen. Ett nära samarbete 
har också bedrivits med Västra Götalandsregionen 
och Östsam i arbetet med förstudien för Götalands-
banan sträckan Linköping–Borås. 

I projektet TTP (Tillgänglighet – Tillväxt – Plane-
ring) samverkar Regionförbundet Jönköpings län 
med Östsam och Sjuhärads kommunalförbund. 
Projektet syftar till att belysa vilka dynamiska, 
ekonomiska effekter som förväntas uppstå om den 
fysiska tillgängligheten förbättras och om denna 
potential utnyttjas med en genomtänkt regional och 
lokal planering. 

IT DÄR MÄNNISKOR RÖR SIG

 √ Fullfölja och samordna utbyggnaden av 
säkra, högkvalitativa data-, el- och telenät

I Jönköpings län har samtliga kommuner beviljats 
stöd till utbyggnad av bredbandsnät inom respektive 
kommun under perioden 2002–2007. Investering-
arna, som har omfattat både ortssammanbindande 
nät och lokala nät, har nått ut till de flesta tätorter 
i länet. Investeringar har även genomförts för att 
binda samman nät i olika kommuner. 

Under åren 2009–2010 har Länsstyrelsen beviljat 
kanalisationsstöd till  ett antal projekt i länet på sam-
manlagt ca 2,5 miljoner kronor. Syftet med stödet  
var att främja samförläggning av kanalisation  
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Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och interna-
tionellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entreprenör-
skap, innovation och förnyelse samt ett socialt, kulturellt och 
miljömässigt ansvarstagande och med förmåga att attrahera 
såväl investerare som arbetskraft.”

Delmål
• Jönköpings län ska vara en av Europas ledande 

industriregioner.
• Nyföretagande, särskilt bland kvinnor, ska öka 

liksom antalet företagsetableringar.
• Antalet växande företag, i fråga om omsättning 

och antal anställda, ska öka.
• Antalet utländska investeringar och etableringar 

ska öka.
• Andelen exporterande företag ska öka.
• Lönsamheten, sysselsättningen och kvaliteten 

inom besöksnäringen ska öka.
• Jönköpings län ska vara bland de ledande inom 

miljöteknik och på produktion av förnybara 
bränslen och drivmedel.

Vad har hänt?
Konjunkturavmattningen gjorde sig alltmer påmind 
under 2012 och mot slutet av året ökade varslen om 
uppsägningar på ett alarmerande sätt. Även ett antal 
nedläggningar och flytt av verksamheter drabbade lä-
net under hösten med många arbetstillfällen berörda. 

Under hösten 2012 lanserades ”Wood – The heart 
of  Småland” som är samlingsnamnet för Träregion 
Småland som smålandslänen tagit initiativ till med 
den småländska trästrategin som grund. Flera av i 
handlingsprogrammet utpekade insatser är nu i full 
gång med många positiva effekter. I nära anslut-
ning till lanseringen blev det också känt att Småland 
tilldelats planeringsanslag från Vinnova:s Vinnväxt-
utlysning. Satsningen går under namnet ”Smart 
Housing Småland” och har fokus på träbyggande, 
företrädesvis i form av flerbostadshus. I ansatsen 
ingår också att använda planglas i nya innovativa 
lösningar i byggandet. Under våren 2013 kommer 

det att pågå ett intensivt arbete med att ta fram en 
slagkraftig ansökan och besked om vi blir en Vinn-
växtregion med en tioårig satsning från Vinnova 
kommer att meddelas under sommaren.

Under 2011 togs en strategi för kulturella och kreati-
va näringar fram för Jönköpings län. För att komma 
vidare till en mer handlingskraftig nivå har Region-
förbundet under 2012 projektanställt en verksam-
hetsledare på 50 procent som bland annat ska arbeta 
med att kartlägga näringarna och anordna mötes-
platser i länet. Detta för att understödja utvecklingen 
av den växande tjänstesektorn i länet. Forskningen 
tyder på att dessa näringar har särskild betydelse för 
utveckling och tillväxt i en region.

I övrigt har året mycket kretsat kring framväxten 
av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Genom valet av strategier med en internationellt 
ledande industriregion, kan man förutse att närings-
livsfrågorna kommer få en framträdande roll i det 
fortsatta arbetet som inbegriper bland annat kom-
mande handlingsplaner.

Företagsjouren startades i maj/juni 2009 i samarbete 
med Almi Företagspartner AB, Jönköpings län och 
organisationen Företagarna, Jönköpings län. Region-
styrelsen har under året tagit beslut om fortsatt drift 
av Företagsjouren till och med 2014.

Målen med verksamheten är att Regionförbundet 
vill göra en aktiv insats mot länets små- och medel-
stora företag för att rädda arbetstillfällen och företag. 
Företagsjouren vänder sig till företag i storleken upp 
till 50 anställda, som hamnat i olika typer av svårig-
heter. Alla uppdrag behandlas med tystnadsplikt och 
sekretess.

Under 2012 har 50 bolag sökt hjälp hos Företags-
jouren, en ökning med 28 procent sen 2011. Under 
året har Företagsjouren bidragit till att rädda drygt 
100 arbetstillfällen i länet.

Näringsliv | Företagsutveckling och företagsförnyelse
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ENTREPRENÖRSKAP OCH NYFÖRETAGANDE

 √ Stärka kvinnors och utlandsföddas företa-
gande samt engagemang, inflyttning och 
delaktighet i näringslivet

Särskilt stöd till utlandsfödda entreprenörer ingår se-
dan ett antal år som en ordinarie verksamhet i Almis 
uppdrag för att tidigare ha varit ett projekt medfi-
nansierat av bland andra Regionförbundet.

Genom Science Park-systemets etablering finns stöd 
på hemorten för alla som har en affärs- eller produk-
tidé. Då det är en bra fördelning mellan kvinnor och 
män bland affärscoacherna ökas förutsättningarna 
för att alla entreprenörer får ett professionellt be-
mötande. Resultaten från det under 2012 avslutade 
projektet Tillväxtarena visar på att man kraftfullt 
överträffat målet såväl vad gäller deltagande kvinnor 
som personer med utländsk bakgrund.

Regionförbundet har fortsatt uppdraget att arbeta 
med programmet Främja Kvinnors Företagande 
under 2013–2014. Programmet genomförs i samar-
bete med Tillväxtverket. Syftet är att stödja kvinnor 
som driver företag eller som tänker starta företag. 
Målet är att få en ökad sysselsättning och att stimu-
lera ekonomisk tillväxt i länet genom att få till stånd 
bättre förutsättningar för kvinnor att driva företag. 
Programmet har pågått 2011–2012 och drivs nu 
vidare till och med 2014. Under den förra perioden 
beviljades 11 projekt finansiering med sammanlagt 
3,5 miljoner kronor, och under kommande period 
kommer ytterligare 11 projekt att beviljas finansie-
ring med 3,5 miljoner kronor.

 √ Effektivisera rådgivningsverksamhet och 
stödet till nya och befintliga företagare

Finansieringsportalen fortsätter att utvecklas i syfte att 
göra det enklare för entreprenörer och företagare att 
finna kapital. Portalen som drivs i samverkan mellan 
Regionförbundet, Länsstyrelsen och Almi i Jönköpings 
län. Science Park i Jönköping svarar för driften.

Lägesrapport för prioriterade åtgärder

SAMVERKAN I NÄTVERK OCH KLUSTER

 √ Inrätta en fristående sektorssammansatt 
grupp, en ”innovativ arena” för omvärlds-
analys och omställningsberedskap

Som en följd av att Länsteknikcentrum (LTC) av-
vecklades och att projektet Ready-2010 avslutades 
upphörde möjligheterna till så kallade ”innovativa 
arenor”. Från 2013 kommer på försök medel för 
upp till fem arenor att erbjudas länet i samverkan 
med den processledningsfunktion som etablera-
des under 2012 inom ramen för projektet Tillväxt 
Näring.

 √ Bygga ut Science Park-systemet med lokala 
tillväxtarenor runt om i länet som har en 
tydlig koppling till kunskap och forskning

Länets arbete med Science Park-systemet har fortsatt 
att utvecklas under 2012. Tillväxtarena-projektet 
som finansierar affärscoacherna i länets tillväxtare-
nor löpte ut vid halvårsskiftet 2012. Ett nytt projekt 
som omsluter drygt 16 miljoner kronor, varav 6,4 
miljoner kronor medfinansieras av EU:s regionala 
utvecklingsfond, innebär att fortsatt finansiering är 
tryggad för affärscoacherna fram till och med 2014. 

I det nya projektet har dessutom ungefär hälften av 
kommunerna satsat ytterligare medel till affärscoach-
bemanningen utöver grundnivån i projektet.
Resultatet av det avslutade projektet överträffade 
förväntningarna med råge. Projektet medverkade  
till över 400 arbetstillfällen. Antalet startade företag 
blev 343, vilket var drygt dubbelt så många som för-
väntat. Projektet hade dessutom ett mycket gott ge-
nomslag vad gäller att främja kvinnors företagande. 

Vid årets slut fanns det 55 företag i så kallade till-
växtprogramavtal eller motsvarande, som tecknas 
med företag med särskilt god tillväxt- och utveck-
lingspotential.
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målsättningarna utveckling av affärsmöjligheter 
kopplade till övergången till ökad användning av 
eldrivna fordon. 

Inom alla pågående projekt och aktiviteter lyfts 
vidare frågor om hållbar utveckling och affärsmöj-
ligheterna kopplade till detta fram. Det gäller till ex-
empel Almis stora regionalfondsprojekt, Våga Växa 
Vinna Framåt, där detta och även CSR-frågor lyfts 
fram. Men även i Tekniklotsarbetet och arbetet inom 
Science Park-systemet är detta en central fråga.
En försvårande omständighet i vårt län är att vi har 
förhållandevis få produktägare då merparten av 
företagen är underleverantörer och dessutom relativt 
små. Många miljörelaterade affärsmöjligheter är av 
systemkaraktär varför det ofta krävs större företag 
eller att fler företag samverkar för att kunna leverera 
en systemlösning.

 √ Öka satsningen på utbildning, forskning 
och samarbete inom miljö- och energiområ-
det samt etablering av ett energikontor

Frågor kring energieffektivisering har drivits med 
framgång under flera år i länet. Insatser har bedrivits 
via Almi, Länsstyrelsen, EEN med flera och ofta har 
strukturfondsmedel varit del av finansieringen.
Inom projektverksamheten har EEN under 2012 
bedrivit projekt som haft till syfte att kartlägga mil-
jöpåverkan samt energiutnyttjandet inom metallbear-
betande industri i länet, varvid 11 företag sänkte sin 
energiförbrukning med 41 procent. Liknande verk-
samhet har bedrivits mot livsmedelssektorn som då 
även inbegriper tillverkare av maskinutrustning samt 
ytbehandlingsföretag och andra företag kopplade till 
sektorn. 

Tranås kommun driver också projektet Energidriven 
affärsutveckling Tranås/Norra Småland som bland 
annat syftar till att utveckla och testa nätverksstyrning 
som metod för energieffektivisering vilket förväntas 
leda till att deltagande företag stärker sin konkur-
renskraft. Även i projektet Green Charge ingår som 

Nätverket Tekniklots består av aktörer i länet som 
jobbar med teknikutvecklingsfrågor eller annan sup-
port till företag. Nätverket är Tillväxtverkets utförare 
i länet när det gäller så kallade produktutvecklings-
bidrag (PU-medel), som nationellt fördelas till olika 
länspartnerskap. För 2012 delades det ut drygt 6,3 
miljoner kronor till företag i länet. Under flera år har 
Jönköpings län fått en större andel av den nationella 
potten än som motsvarar länets storlek, vilket bland 
annat kan ha sin grund i att nätverkets arbetsmeto-
der uppmärksammats av Tillväxtverket som ett före-
döme. Genom nätverket har därmed många företag i 
länet fått stöd till produktutvecklingsinsatser. 

Under 2012 utsågs även nätverket till ett av tre för-
sökslän för motsvarande checkar, men för interna-
tionaliseringsinsatser (export) med drygt 1,5 miljoner 
kronor. Försöket föll mycket väl ut och kommer att 
permanentas för hela landet från 2013.

Under hösten 2012 lämnades en ansökan in till 
Tillväxtverket från nätverket om fortsatt samarbete. 
Ansökan beviljades och från 2013 hanterar nu det 
omdöpta nätverket ”Affärslots Norra Småland” Till-
växtverkets affärsutvecklingscheckar som inlednings-
vis omfattar produktutveckling och internationalise-
ring. Efterhand förväntas programmet att utvidgas 
inom andra områden.

ETT BRETT, ETISKT OCH MILJÖDRIVET NÄRINGSLIV

 √ Medverka till att företag i högre utsträck-
ning utvecklar och tar tillvara affärsmöjlig-
heter kopplade till miljödriven utveckling

Under 2012 drevs ett pilotprojekt tillsammans 
med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som 
handlade om CSR-frågor (Ansvarsfullt företagande). 
I projektet erbjöds ett antal företag möjlighet som 
bland de första i landet få ta del av och börja imple-
mentera den nya ISO-standarden 26000.
I projektet Green Charge som länet ingår i tillsam-
mans med övriga Småland och Blekinge är en av 
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sett. Det är framförallt de utländska gästerna som 
ökat, men i vårt län kan vi även notera en ökning av 
svenskarnas resande under 2012.

Under 2012 har samarbetet med de övriga två länen 
i Småland fortsatt med EU-finansiering. Hela Små-
land ska stärkas genom framtagandet av en varumär-
kesplattform med syftet att kraftfullt marknadsföra 
Småland nationellt och internationellt. En helt ny 
destinationsplattform ska tas fram (IT-plattform) för 
inspiration, information, försäljning och bokning.

Det sedan tidigare pågående vandringsledsprojektet 
fortsatte under 2012 med Landstinget som huvud-
man och med Smålands Turism, Länsstyrelsen och 
Regionförbundet i arbetsgruppen.

 √ Stimulera till inflyttning av nya verksamheter

Att stimulera till nya etableringar i regionen, från 
såväl Sverige som från utlandet, är ett ständigt på-
gående arbete i kommunerna. När det gäller eta-
bleringar från utlandet finns det ett nära samarbete 
med Business Sweden (tidigare Invest Sweden) på 
nationell nivå. 

Regionen har tillsammans med kommuner och andra 
länsaktörer deltagit i Emigrationsmässan i holländ-
ska Utrecht sedan 2008 för att attrahera holländska 
entreprenörer. 

Att skapa ett allmänt gott näringslivsklimat, goda 
fysiska förutsättningar, en aktiv yrkesutbildning och 
goda kommunikationer är viktiga åtgärder. Region-
förbundet har startat ett mottagningsnätverk tillsam-
mans med kommunerna för att öka kunskapen kring 
frågan både hos oss själva och de som vill flytta hit.

ett mål att arbeta med en validerad kostnadseffektiv 
och användarvänlig analys- och forskningsmetod för 
att identifiera sannolika hållbarhetskonsekvenser vid 
utveckling och introduktion av produktservicesystem 
med många intressenter. 

Frågan kring ett energikontor i länet har varit före-
mål för utredning sedan 2010. Från 2012 finns Ener-
gikontor Norra Småland etablerat. Kontoret är bildat 
av Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget. 
Hemvisten för verksamheten är Swerea SWECAST. 
Energikontoret ändamål är att kontinuerligt utveckla 
och stärka regionens och uppdragsgivarnas strategis-
ka energi- och miljöarbete med särskild tyngdpunkt 
på energieffektivisering och förnybar energi samt 
därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxt-
möjligheter. Inledningsvis undersöker man bland an-
nat möjligheterna till att söka projektmedel ur EU:s 
olika program.

 √ Fortsätta den offensiva satsningen på be-
söksnäringen

Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket 
positivt med både fler nationella som internationella 
gäster. En nationell strategi för svensk besöksnäring, 
som pekar på att näringens potential kan fördubblas 
till år 2020. Allt tyder på att näringen kommer att 
få en allt större betydelse även för Jönköpings län 
vad gäller ekonomi och sysselsättning. Vi har stora 
förutsättningar att tillhöra de destinationer som 
genom att bli exportmogna har kraften att fördubbla 
omsättningen och antalet sysselsatta.

Antalet gästnätter och inte minst turismomsättning-
en har ökat under flera år. Turismomsättningen har 
ökat till 337 miljoner kronor. Detta trots finanskrisen 
som i Europa inneburit ett minskat resande totalt 
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under senaste åren växt fram inom ramen för bland 
annat Innovativa Arenor som haft detta syfte. Som 
exempel kan nämnas Kontorslandskapet, som är ett 
samarbete med företag inom inredning i offentlig 
miljö. Även ett nätverk för formbestämmare har 
startats. Andra områden som det har handlat om 
under åren är gjuteriföretag, livsmedel och småhus.

ENTREPRENÖRSKAP OCH NYFÖRETAGANDE

 √ Satsa på såväl breda som riktade insatser 
inklusive utbildning, för att ändra attityden 
till företagande

Genom Science Park-systemet med tillväxtarenor 
och verksamhet i länets samtliga kommuner finns 
det en plattform för att stimulera företagande och 
attityden till detta. Utöver detta sker sedan flera år 
attitydpåverkande insatser genom till exempel Ung 
Företagsamhets (UF) arbete i gymnasieskolan. Nu-
mera har UF dessutom börjat rikta sig mot grund-
skolan för att främja entreprenöriellt tänkande och 
arbetssätt bland barn i yngre skolåldern.

 √ Medverka till att underlätta generations-
växlingen i näringslivet

På Internationella Handelshögskolan finns en såväl 
nationellt som internationellt mycket framstående 
centrumbildning då det gäller forskning inom 
familjeföretagande inklusive ägarskiften, Centre for 
Family Enterprise and Ownership, CeFEO. Cen-
trumbildningen är ofta anlitad som föredragshållare 
och ger ut skrifter inom området. 

Riskkapitalbolaget Almi Invest medverkar i viss 
utsträckning i affärer då det gäller generationsskiften. 
Av Almis utlåning 2012 gick 20 procent till finan-
siering av företagsförvärv, varav en stor del avsåg 
generationsskiften.

 √ Uppmärksamma behovet av kompetensut-
veckling för företagsledare och ägare

Almi Företagspartner driver det så kallade LIFT-
programmet. LIFT är ett utvecklingsprogram för 
företag och ledare med vilja och möjlighet att växa. 
Programmet förenar affärsutveckling och ledarut-
veckling och arbetar med aktivt lärande där perso-
nens egna erfarenheter är utgångspunkten.  

Lägesrapport för angelägna åtgärder

SAMVERKAN I NÄTVERK OCH KLUSTER

 √ Utveckla väl fungerande metoder och arbets-
sätt för kunskaps- och kompetensöverföring 
mellan företag, samhälle och forskning

Kännetecknande för flera projekt som drivs i Jönkö-
pings län är att dessa sker i samverkan mellan flera 
aktörer. Som exempel kan nämnas Våga Växa Vinna 
Framåt som leds av Almi, där flera aktörer i länet 
samverkar i genomförandet och även ansvarar för 
olika delar i projektet. Även inom projektet Process-
ledning för utveckling av träindustrin, som letts av 
Träcentrum, samverkade ett antal aktörer i länet men 
även med motsvarande aktörer i smålandslänen och 
i viss omfattning även i Östergötland. Detta projekt 
avslutades under 2012.

Science Park-systemets framväxt och utbyggnad är 
ett annat exempel på samverkan i länet. Det arbete 
med en gemensam trästrategi för hela Småland som 
ledde fram till satsningen ”Träregion Småland” är 
ytterligare ett exempel där samverkan mellan tre län 
och berörda lärosäten och aktörer är involverade.

 √ Stimulera till ökat marknadsfokus i  
klusterbildningar

I samverkan med olika aktörer i länet förs löpande 
ett samtal om att öka insatserna mot företag för att 
stimulera internationalisering. I Våga Växa Vinna 
Framåt, har detta lyfts fram särskilt. I projektet 
Designregion Småland som drivs i smålandslänen 
kopplas designbegreppet till marknadssatsningar av 
olika slag. Inom ramen för ”Träregion Småland” är 
marknadsfrågan särskilt framlyft såväl ur ett före-
tagsperspektiv men inte minst för att marknadsföra 
hela träregionen. Bland annat i detta syfte kommer 
regionen under våren 2013 att ställa ut i samband 
med den stora möbelmässan i Milano för att mark-
nadsföra såväl enskilda företag som hela träregionen.

 √ Initiera företagsamarbeten i ”skarpa  
affärsdrivna nätverk”

Den här typen av samarbeten tar tid att bygga upp 
då det förutsätter stark tillit och öppenhet inom 
samarbeten mellan företag. Ett antal initiativ har 
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att varje ”almi-krona” ger ytterligare tre kronor från 
bankerna. 

 √ Stimulera till ökad kunskap och användning 
av ny teknik i små och medelstora företag

Inom ramen för Almis breda projekt Våga Växa 
Vinna Framåt drivs bland annat aktiviteter som syf-
tar till ökad användning av ny teknik.

Förutom Swerea SWECAST som sedan många år är 
etablerade i Jönköping, finns numera även en liten 
enhet av SP Småföretag (Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut) i Jönköping. Därmed finns två av de 
stora nationella forskningsinstituten som ägs gemen-
samt av statens holdingbolag RISE etablerade i vårt 
län. I september 2012 arrangerades i samarbete med 
dessa en aktivitet dit företag kunde anmäla sig för att 
kostnadsfritt få en första rådgivning av en teknik-
konsult från något av dotterbolagen inom RISE.

Eksjö har under flera år satsat på en nationellt 
framstående visualiseringsutbildning i samverkan 
med Jönköpings Tekniska Högskola. Sedan 2009 
har denna satsning utvecklats vidare i Visualization 
Center. Verksamheten utgör också en nod i länets 
Science Park-system. Inom verksamhetens ram är 
målet att fler tjänsteföretag ska etableras med inrikt-
ning på digital visualisering. 

Ett bevis på den framstående verksamhet man 
bedriver i Eksjö var att Visualization park tog hem 
vinsten i kategorin ”Investering i kunskaper” i 
EU-kommissionens årliga tävling i entreprenörskap 
”European Enterprise Promotion Awards 2012” 
(EEPA).

ETT BRETT, ETISKT OCH MILJÖDRIVET NÄRINGSLIV

 √ Främja miljödriven näringslivs- och  
produktutveckling

Inom projektverksamheten lyfts förmågan att ”sälja 
på miljöprestanda” upp som ett område där det 
finns goda förutsättningar för länets företag att växa 
och ta marknadsandelar. Det sker löpande produkt-
utveckling med detta fokus, men säkert kan mera 
göras om bättre kunskap och stöd ges.

Programmet är konkret och företagsanpassat. Almi 
driver också projektet Styrelsekraft där ett antal 
kvinnor i företagsledande ställning har fått möjlighet 
att genom utbildning utveckla sin kompetens för att 
driva ett aktivt styrelsearbete. 

 √ Satsa på nyföretagar- och entreprenörs- 
utbildningar

Länets satsning på Science Park-systemet med till-
växtarenor i alla länets kommuner, har påverkat och 
kan förväntas påverka utvecklingen i positiv riktning, 
då entreprenörer i och med satsningen kan få stöd 
på hemmaplan för att förverkliga en företagsidé.
Regionförbundet stödjer Ung Företagsamhet (UF) 
och möjliggör bland annat därmed att UF också 
börjat verka inom grundskolan med olika koncept 
för att stimulera entreprenörskap. Forskning visar att 
ju fler som provat på att vara företagare, om än i li-
ten skala som inom exempelvis UF, desto fler startar 
någon gång under sitt liv ett företag.

 √ Säkra tillgången till riskkapital och krediter i 
tidiga skeden av företagens utveckling, i ex-
pansionsfasen och vid strukturomvandling

Det gemensamma riskkapitalbolaget Almi Invest har 
verkat sen 2009 i Småland och på Gotland med ett 
sammanlagt investeringskapital på 116 miljoner kro-
nor från regionförbunden, Almi och EU:s regionala 
utvecklingsfond. Under 2012 investerades samman-
lagt 13 miljoner kronor i fem projekt i region Små-
land och Öarna. Dessutom beslutades om ytterligare 
22 mkr i nio bolag som inte hann utbetalas under 
2012. Av dessa 14 bolag var sex från Jönköpings län.

Det regionala riskkapitalbolaget Jönköping Business 
Development, JBD, som under de inledande åren 
fick bidrag till driften från Regionförbundet har 
fortsatt att investera i tidiga skeden i utvecklingsbara 
företag i länet. Vid årsskiftet 2012 hade JDB sen 
starten gjort totalt 17 investeringar och 22 följd-
investeringar. Vid årsskiftet fanns 12 bolag kvar i 
investeringsportföljen. 

Under 2012 lånade Almi ut 65 miljoner kronor 
fördelat till ca 150 företag, vilket är något lägre än 
2011. Almi har en kompletterande roll vilket innebär 
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Inom Green Charge-projektet som medfinansieras 
av Regionförbundet är huvudsyftet att medverka till 
att öka andelen av fordon som drivs av el i Småland 
och Blekinge. 

Inom ramen för Almis projekt Våga, Växa Vinna 
Framåt genomförs aktiviteter som ska medverka 
till energieffektivisering i näringslivet. Även inom 
Landsbygdsprogrammet görs särskilda satsningar för 
att stimulera småskaliga alternativa energilösningar 
på landsbygden.

 √ Stimulera ett ökat och utvecklat företagande 
på landsbygden

Inom Landsbygdsprogrammet finns möjligheter att 
söka företagsstöd, projektstöd och stöd för kom-
petensutveckling. Under 2012 har Länsstyrelsen 
beslutat om företagsstöd inom landsbygdsprogram-
met med 44 miljoner kronor, varav stöd till jord-
bruksföretag uppgick till cirka 34 miljoner kronor. 
Stöd till jordbruksföretag avsåg främst insatser för 
modernisering och investeringar för mjölkproduk-
tion samt energi och klimatsatsningar. Övriga stöd, 
cirka 10,2 miljoner kronor, avsåg företag inom icke 
areella näringar, typ mikroföretag, turistföretag och 
serviceföretag. 

Förutom Landsbygdsprogrammet har Länsstyrelsen 
beviljat bidrag till företagsutveckling till två företag 
under 2012. Under året har dessutom nio stöd till 
kommersiell service för butiker på landsbygden med 
totalt 1,3 miljoner kronor beviljats. Dessutom har 29 
konsultcheckar beviljats till företag i länet. 

 √ Uppmuntra användningen av Leader- 
metoden för utveckling av landsbygden

Länets kommuner ingår i sex olika Leaderområden, 
Leader Sommenbygd, Leader Astrid Lindgrens 
Hembygd, Mitt i Småland, Leader Linné, Leader 
Västra Småland och Leader Östra Skaraborg. Under 
2012 har två träffar hållits med dessa områden kom-
petensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

I diskussioner med projektägare inför nya projekt 
lyfts frågan om att vi i länet måste bli bättre på att 
driva dessa frågor och ge det stöd till näringslivet 
som behövs för att de ska kunna ta nödvändiga steg 
i denna riktning. Ett exempel på detta är Våga Växa 
Vinna Framåt som lägger särskild kraft inom detta 
område.

Årligen fördelar Tillväxtverket ut medel för pro-
duktutveckling till partnerskap i landet. I vårt län är 
det Tekniklots som ansvarar för detta och beviljar 
produktutvecklingsmedel som ofta innebär att pro-
dukter med bättre miljöprestanda tas fram.

 √ Stimulera företagen att använda sig av 
design som konkurrensfördel och väsentligt 
inslag i produktutvecklingen

Genom det länsövergripande strukturfondsprojektet 
Designregion Småland ska användandet av design 
för att öka lönsamheten i näringslivet främjas. 

Utöver detta projekt kan företag i länet beviljas de-
signcheckar som delfinansiering vid köp av designut-
vecklingstjänster.

Under 2012 avslutades en förstudie kring Koncept-
kontor i Värnamo. Syftet med förstudien var att 
undersöka möjligheterna till ökad konkurrenskraft 
och lönsamhet i företag i regionen genom ökad de-
signkompetens. Under 2013 är avsikten att fördjupa 
arbetet genom att i samverkan mellan länets kom-
muner driva ett antal workshops runt om i länet.

 √ Utveckla alternativa och förnyelsebara energikäl-
lor som biobränslen, biodrivmedel och vindkraft 
samt intensifiera energieffektiviseringsarbetet

Elmia arrangerar tillsammans med Svebio (Svenska 
Bioenergiföreningen) vart annat år mässan World 
Bioenergy som är en världsledande mötesplats inom 
området bioenergi. Mässan arrangerades med före-
dragshållare från 32 länder och 19 länder represente-
rade som utställare under slutet av maj 2012. Mässan 
återkommer i juni 2014.
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 √ Stimulera till utländska investeringar, etable-
ringar och verksamhet i länet

En viktig partner för länet när det gäller att öka 
andelen utländska investeringar och etableringar är 
den svenska myndigheten Busniess Sweden (tidi-
gare Invest Sweden). Sedan oktober 2009 finns ett 
uppgraderat samarbetsavtal mellan Regionförbun-
det och Business Sweden. Samarbetet, vilket har 
gett regionen möjlighet att både ta del av utländska 
förfrågningar och att marknadsföra länet via In-
vest Swedens internationella nätverk. Under 2012 
gick Regionförbundet med i ett treårsprojekt inom 
logistik tillsammans med andra regioner i landet som 
Business Sweden höll samman. Syftet är att kunna 
marknadsföra Sverige utifrån det logistiska läget 
och den kompetens som finns, för att attrahera flera 
utländska företag.

Utöver samarbetet med Business Sweden har goda 
relationer byggts upp med exempelvis Tysk–Svenska 
Handelskammaren, Svenska ambassaden i Berlin, 
Holländska ambassaden och Kinesiska general-
konsulatet. Dessa kontakter är också viktiga för att 
marknadsföra länet gentemot utländska investerare.
Under de senaste fem åren har ett antal förfrågning-
ar bearbetats och sammanlagt har cirka 25 utländska 
företag etablerat sig i regionen. Sedan 2005, när 
länet aktivt började arbeta med att stimulera till fler 
utländska investeringar och etableringar i regionen, 
har totalt cirka 40 verksamheter etablerats.

 √ Erbjuda utländska företag kvalificerad 
”eftervård” för att behålla, expandera och 
skapa nya företagsetableringar

Under 2008 genomfördes i samarbete med Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping en kart-
läggning av utlandsägda företag i Jönköpings län, 
vars antal är cirka 450. Denna kartläggning låg till 
grund för planeringen av det fortsatta arbetet med 
befintliga utlandsägda företag i regionen. Som ett 
nästa steg i arbetet genomfördes under 2009–2010 

EN AKTIV MEDVERKAN I INTERNATIONALISERINGEN

 √ Se till att länets företag får tillgång till stöd, 
information och rådgivning i internationali-
seringsfrågor

Exportrådet har en rådgivare verksam i länet som 
tillhandahåller rådgivning och inledande utbild-
ning gällande export kostnadsfritt till länets företag. 
Inom Almis strukturfondsprojekt Våga Växa Vinna 
Framåt, görs särskilda insatser att riktas just mot 
internationaliseringsfrågor. Även exempelvis Swerea 
SWECAST har successivt gått in på frågor kring 
internationalisering i marknadssyfte.

Under 2012 blev Jönköpings län och partnerskapet 
Tekniklots av Tillväxtverket utsedda som en av tre 
pilotregioner till att på försök få förmedla konsult-
checkar gällande internationalisering till småföretag. 
På kort tid förmedlades drygt 1,5 miljoner kronor till 
företag i länet. Försöket blev lyckosamt och verk-
samheten kommer från 2013 att bli en permanent 
del av Tillväxtverkets nationella satsning kring af-
färsutvecklingscheckar där Tekniklots under namn-
ändring till Affärslots Norra Småland blivit utsedda 
att hantera stödet i vår region.

Från 2013 har Exportrådet och Invest Sweden sla-
gits samman på nationell nivå till Business Sweden. 
Förhoppningsvis kommer detta att leda till en bättre 
samordning av nationella resurser så att stöd till 
företag som vill växa på internationell marknad kom-
mer att tydliggöras och förbättras.

På kursen ”Advanced International Marketing, Trade 
and Export Management” som drivs på Handels-
högskolan arbetar 56 studenter från 19 länder direkt 
med svenska företag för att bedöma hur mark-
nadsföringen av deras produkter ska se ut på olika 
marknader. Kursen är ett samarbete mellan Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping, Business 
Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkre-
dit, Swedfound och Almi. 
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ett pilotprojekt med Aneby kommun, där de största 
arbetsgivarna är utlandsägda företag. Målet var att 
bidra till att stärka kommunerna och länets relationer 
med de utländska ägarna.

 √ Utveckla och fördjupa samarbetet mellan ak-
törer inom den regionala utvecklingspolitiken

Det regionala tillväxtrådet är Regionförbundets 
samråds- och samtalspartner för utvecklings- och 
tillväxtfrågor. Tillväxtrådet fungerar bland annat som 
resurs till länets regionala samordnare för arbets-
marknadsinsatser. Arbetsförmedlingen, Företagarna, 
Handelskammaren, Högskolan i Jönköping, LO, 
LRF, Länsstyrelsen, SACO, Svenskt Näringsliv och 
TCO ingår i Tillväxtrådet. 

Fördjupade diskussioner pågår mellan flera av länets 
näringslivschefer i kommunerna om ett utökat och 
långsiktigt samarbete i konkreta aktiviteter och projekt. 
Arbetet kanaliseras inom ramen för projektet Tillväxt 
Näring som delfinansieras av Regionförbundet.

Satsningen Framtid Gnosjöregionen har genom-
fört ett omfattande arbete för att kartlägga vik-
tiga utvecklingsområden på kort och lång sikt för 
näringslivets tillväxt. I projektet har man också sett 
över möjligheterna att skapa ett gemensamt närings-
livsråd, vilket beräknas starta under andra halvan 
av 2013. Arbetet har bland annat delfinansierats av 
Tillväxtverket.
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Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och 
ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors 
hälsa och kompetens är ovärderliga resurser, där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad och där förutsätt-
ningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig 
kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.”

Delmål
• Människors anställningsbarhet i fråga om utbild-

ning och annan kompetens ska öka.
• Den generella utbildningsnivån i länet ska höjas.
• Alla som tillhör den arbetsföra befolkningen ska 

erbjudas den kompetensutveckling som krävs 
för att få, byta eller behålla ett arbete.

• Samordnad utbildning, fortbildning och valide-
ring tillsammans med tillgänglig kollektivtrafik 
ska ge en jämnare befolkningsfördelning utifrån 
kön, bransch och geografi.

Vad har hänt?
Under den senaste fyraårsperioden har vi upplevt 
stora konjunktursvängningar. Eftersom vi är ett län 
med stor andel tillverkande företag drabbas länet 
extra hårt. Enligt statistik från SCB hade Jönköpings 
län mellan 2008 och 2009 störst nedgång i syssel-
sättning av alla län med drygt 5 procent eller 8 600 
personer. 2011 var länet tillbaka på samma nivå som 
innan krisen igen innan nästa nedgång satte fart 
under 2012. Den nu pågående ekonomiska krisen 
har åter främst drabbat tillverkande industri med 
kringtjänster, men även byggsektorn. 

Länets totala arbetslöshet var i slutet av 2012 cirka 8 
000 fler än i början av 2008. Samtidigt hörs signa-
ler om brist på kvalificerad arbetskraft och brist på 
sökande till gymnasiets yrkesprogram. Dessutom 
kommer bristen att förvärras ytterligare om några år 
på grund av stora pensionsavgångar och minskade 
ungdomskullar.

I december 2009 fick Regionförbundet i uppdrag av 
regeringen att bilda en kompetensplattform för  
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Alla nät-
verk och råd med aktörer som ansvarar för kompe-
tensfrågor och arbetskraftsförsörjning i Jönköpings 
län ingår i plattformen. I uppdraget fanns inget 
mandat att påverka utbildningsutbudet, utan huvud-
syftet var att öka samverkan och samlas kring en 
gemensam bild av efterfrågan. 

Kompetensplattformen ska bidra till samordnad ut-
bildningsplanering. För att få effekt av den samord-
nade utbildningsplaneringen så måste också länets 
vägledare integreras i arbetet. Det EU-finansierade 
kompetensutvecklingsprojektet SYV i Förändring 
har medfört ett antal aktiviteter för länets vägledare 
under 2012.

Under 2012 färdigställdes en behovsanalys för olika 
yrken på läns- och FA-regionnivå tillsammans med 
de andra länen inom Småland och Blekinge. Till 
detta arbete har också länens prognosansvariga från 
Arbetsförmedlingens analysavdelning knutits. Rap-
porten är främst ett kunskapsunderlag som kan ligga 
till grund för utbildningsplanering på kort- och lång 
sikt. Fördjupade behovsanalyser inom träsektorn i 
Småland pågår också.

Mellan 2010–2012 har Jönköpings län haft uppdra-
get att samordna frågorna om kompetensförsörj-
ning vid Småland Blekinges Europakontor i Bryssel. 
Detta gör att det regionala utvecklingsarbetet för 
kompetensförsörjning får en tydligare anknytning 
till det strategiska arbete som sker på EU-nivå. Den 
genomförda OECD-studien visar också att regionen 
har en lång väg att gå när det gäller utbildningsnivåer 
och breddat arbetsliv.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning | Kunskap och kompetens 
i hela länet
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Lägesrapport för prioriterade åtgärder

LIVSLÅNGT LÄRANDE GENOM SAMVERKAN

 √ Ta initiativ till ett ökat gymnasiesamarbete

Diskussionerna kring ökat gymnasiesamarbete pågår 
i mer eller mindre omfattning i länets kommuner. 
Frågan har fått ökad aktualitet då antalet aktörer på 
marknaden har blivit fler samtidigt som elevkullarna 
minskar kommande år och färre söker yrkesinriktade 
program. Det är mer kostnadseffektivt att samverka 
regionalt än att bedriva allt i egen regi. 

Införandet av Teknikcollege i länets tre delar är ett 
exempel på regional samverkan. Höglandskom-
munerna är också inne i slutfasen för att starta 
vård- och omsorgscollege. Inom Primärkommunala 
nämndens (PKN) ansvarsområde i Regionförbun-
det finns en resurs på 25 procent för att arbeta med 
samverkansfrågor. I uppdraget ingår bland annat att 
tillsammans med länets skolchefer skapa en gemen-
sam plattform för utbildningsfrågor av strategiskt 
regionalt intresse. Dessutom ingår att ge stöd när det 
gäller omvärldsbevakning nationellt inom kommuna-
la skolfrågor. Bland uppgifterna ingår också att vara 
part mot Landstinget för naturbruksutbildningarna 
i länet.

Regionförbundet deltar i länets nätverk för rektorer 
inom vuxenutbildning, eftersom vuxenutbildning på 
gymnasienivå har stor strategisk betydelse för länets 
arbetskraftförsörjning.

 √ Verka för ett ökat utbud av yrkesinriktade 
utbildningar som YH-utbildningar, trainee-
program, etc.

Länets tilldelning av utbildningsplatser är fortsatt 
god bland annat på grund av anordnarnas goda 
kvalitet på ansökningarna. Högskolan i Jönköping 
är engagerad i många av YH-utbildningarna och en 
utmärkt regional samverkanspart. Regionförbun-
det följer Myndigheten för yrkeshögskolans arbete 
och stöttar aktörerna i att utveckla yrkesutbildning 
och yrkesvalidering, bland annat genom att bevilja 

I och med att digitaliseringen av samhället ökar 
bidrar det till att den digitala klyftan fördjupas; det 
vill säga klyftan mellan de personer som har kompe-
tens och teknik tillgänglig för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och de som inte har kompetensen eller 
tillgång till tekniken. För att stärka och integrera de 
som inte har tillräckliga kunskaper eller har tillgång 
till teknisk utrustning har vår folkbildningstradi-
tion och våra bibliotek en viktig roll. Här driver 
Länsbiblioteket tillsammans med studieförbunden 
ett utvecklingsarbete för att överbrygga den digitala 
klyftan.

Samordning och incitament för att utbildningsanord-
narna ska använda validering som ett skarpt instru-
ment måste också vidareutvecklas i länet. Länets 
branschcentrum fortsätter arbetet med olika valide-
ringsmodeller, bland annat med hjälp av projektme-
del från Regionförbundet. 

För att höja den allmänna utbildningsnivån måste vi 
också fortsätta att arbeta aktivt med att få fler platser 
inom kommunala vuxenutbildningen, yrkeshög-
skola och högskola. Vi behöver fler insatser för att 
utveckla länets näringsliv, dels för att behålla hög-
utbildade ungdomar men också för att öka inflytt-
ningen av utbildad arbetskraft. Skrivelser har gjorts 
till ansvariga departement och myndigheter i frågan 
för att påpeka behoven. En förstudie kring hur vi 
ska få fler högskolestudenter att stanna i regionen 
har också påbörjats.

Flera branscher står inför arbetskraftsbrist. Gene-
rationsskiften, både inom näringslivet och inom of-
fentlig sektor, kommer att bli en utmaning på många 
arbetsplatser. Många arbetsgivare har ett stort arbete 
framför sig för att öka sin attraktivitet på markna-
den, framförallt bland unga. Det är också viktigt 
att den arbetskraftsreserv som finns idag, men inte 
stämmer överens med arbetslivets behov, får möjlig-
het till kompetenshöjande insatser som validering, 
omskolning, komplettering och praktik utifrån de 
språkkunskaper och den arbetsförmåga som varje 
enskild människa har. Det krävs alltså ett medvetet 
mångfaldsarbete inom arbetslivet för att ta tillvara 
alla olikheter som kan bidra till länets tillväxt. 
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går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.  
Det är en frivillig verksamhet som erbjuder vägled-
ning utifrån intressen, möjligheter och vilja. Pro-
jektet Ung Arena är ett samverkansprojekt mellan 
utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Jönköpings kommun. 

Ett annat stort projekt som Regionförbundet finan-
sierat huvuddelen av är Yrkesåret i Gnosjö. Alla 
GGVV-kommunerna är medaktörer tillsammans 
med Arbetsförmedlingen och IF Metall. Målgruppen 
är unga med avbruten eller fel gymnasiekompetens 
som kan tänka sig ett jobb inom tillverkningsindu-
strin. Modellens syfte är att med hjälp av validering, 
introduktionsutbildning och praktik på godkända 
företag få individer anställningsbara. Projektet har 
rönt stort intresse både nationellt och internationellt.

Regionförbundet medfinansierar även ESF-projekt 
för integration av utlandsfödda, till exempel Ingjuta i 
Sävsjö kommun. Projektet är en kombination mellan 
lärande och praktik på företag inom gjuteribranschen. 

Ett annat exempel på ESF-projekt som Region-
förbundet medfinansierar är Komback i Vetlanda 
som riktar sig till unga vuxna 18-29 år utan slutförd 
gymnasieutbildning. Målet är även här att hitta fung-
erande metoder för att motivera och främja unga till 
studier eller lämpligt arbete.

 √ Verka för att könssegregeringen på arbets-
marknaden bryts och öka insikten hos 
arbetsgivarna om jämställdhetens betydelse 
för långsiktigt hållbar tillväxt

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har till uppgift 
att samordna viktiga länsaktörer för en jämställd-
hetsdriven länsutveckling och skapa en strategi som 
ska verka för att jämställdhetspolitiken får genom-
slag. Länsstyrelserna har i uppdrag att stötta statliga 
myndigheter, kommuner och andra aktörer i deras 
arbete med jämställdhetsintegrering och erbjuder 
utbildning och konsultativt stöd. 

Europeiska socialfonden (ESF) ger också processtöd 
för att projekten ska bidra till jämställdhetsintegre-
ring. Många av socialfondsprojekten handlar om 
kompetensutveckling av anställd personal. Därmed 

projektmedel och delta i de länstäckande nätverk 
som hanterar frågorna. Länets YH-råd och pågående 
samverkan inom Smålandslänen är ett stöd för mark-
nadsföring och utveckling av utbildningsformen.

 √ Etablera utvidgade lärcentrum i samtliga 
av länets kommuner som viktiga lärmiljöer 
samt utvecklingsarenor för YH-utbildning, 
utlokaliserad högskoleutbildning och 
utveckling av affärsidéer och företagande 
(Science Park-systemet)

Högskolan i Jönköping har flera roller i länets ut-
veckling; som utbildningsanordnare, som generator 
för ny kunskap genom forskning, som länk i interna-
tionella kontakter, som arbetsgivare för kvalificerad 
arbetskraft och som attraktivitetsfaktor för länet. 
Därmed är det också viktigt att Högskolans verk-
samhet är tillgänglig för länets samtliga kommuner. 
Länets lärcentrum samverkar i behovsinventering 
och planering av distansutbudet från Högskolan i 
Jönköping och andra lärosäten. 

Regionförbundet följer utvecklingen av lärosätenas 
villkor nationellt och inom EU. Flera tillfällen för 
påverkan direkt till EU-kommissionen och reger-
ingskansliet har använts för att föra fram länets 
ståndpunkter för en stark högskola i regionen. 

ÖKAD MÅNGFALD OCH DELAKTIGHET

 √ Bättre ta tillvara den resurs som unga, 
utlandsfödda, sjuka, långtidsarbetslösa och 
funktionsnedsatta utgör, det vill säga männ-
iskor som ofta hamnar i utanförskap

Inom olika nätverk och medverkan i projekt verkar 
Regionförbundet för att personer i utanförskap ska 
integreras och ses som en resurs för länets tillväxt. 
Det är även angeläget att belysa den könssegreger-
ing som råder i arbetslivet och vilka sätt den kan 
motverkas. Påverkansmöjligheter för ökad mångfald 
finns med som ett viktigt kriterium vid bedömning 
av projektansökningar. 

Under 2012 pågår flera projekt som riktar sig till 
unga. Ett av dessa är Ung Arena som är en verksam-
het för ungdomar mellan 16 och 20 år och som inte 
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Lägesrapport för angelägna åtgärder

LIVSLÅNGT LÄRANDE GENOM SAMVERKAN

 √ Arbeta för fler yrkesorienterade gymnasie-
utbildningar som exempelvis teknikcollege 
och vårdcollege samt andra utbildnings-
former där praktik och utbildningsinslag 
varvas

Teknikcollege finns nu etablerat i länets alla kom-
muner. Regionförbundet har med projektmedel 
initialt stöttat samtliga tre länsdelar i processen fram 
till certifiering. Vård- och omsorgscollege håller på 
att etableras på höglandet. Kommunerna i sydvästra 
länsdelen är också i uppstartsskedet för samverkan 
kring vård- och omsorgscollege.

 √ Hitta och utveckla effektiva samverkans-
former och nätverk mellan offentlig sektor, 
företrädare för olika utbildningsformer och 
näringslivsområden eller branscher

I länet finns ett flertal väl fungerande råd och nät-
verk för samverkan. Regionala kompetensrådet är 
det viktigaste och mest sektorsövergripande rådet 
för att driva utvecklingen och förutsättningar för det 
livslånga lärandet vidare. Även college-etableringar 
kan tjäna som exempel på sektorsövergripande 
samverkansformer liksom en del utvecklingsprojekt 
där branscher, kommuner och Arbetsförmedlingen 
tillsammans jobbar fram fungerande modeller för 
olika individer. 

Högskolan i Jönköping har genom Knutpunkten 
utvecklat ett framgångsrikt mentorsprogram där 
företagsmentorer har studenter som adepter. 

kan projekten också påverka könssegregeringen på 
arbetsmarknaden och insikten hos arbetsgivare blir 
större om ojämställdhetens konsekvenser. Under 
2012 har förberedelser skett för att ta fram en ny 
reviderad jämställdhetsstrategi för länet.  

 √ Utveckla och permanenta valideringsverk-
samheten i länet enligt nationella metoder 
och system

Validering av kunskaper och färdigheter är ett viktigt 
verktyg för ökad deltaktighet i arbetslivet. Region-
förbundet stöttar genom projektfinansiering olika 
branschers utveckling av valideringsmodeller enligt 
nationella metoder och system. 

Validering är samhällsekonomiskt lönsamt för att 
korta tiden i yrkesutbildning och underlätta etable-
ring på arbetsmarknaden, framförallt för nyanlända. 
Det är angeläget att följa utvecklingen inom EU och 
nationellt med fokus på flaggskeppsinitiativet ”New 
skills and jobs” och möjligheter att validera (värde-
sätta) andra kompetenser än formell utbildning.

ATTRAKTIVITET SOM KONKURRENSMEDEL

 √ Motivera länets kommuner att aktivt och 
prioriterat arbeta med attraktivitet som  
konkurrensmedel

Tillgänglighet och bra kommunikationer är nödvän-
digt för studie- och arbetspendling. Lokala campus 
och lärcentrum möjliggör studier i hemkommunen, 
oavsett avstånd till lärosäte. Tillgången till IT-resur-
ser för flexibelt lärande och fortbildning är relativt 
god i länet. 

Aktiviteter pågår, genom medverkan i mässor eller 
riktade rekryteringsinsatser i Sverige och utomlands, 
för att locka arbetskraft och nya verksamheter till 
länet. Nyckeln till framgång är attraktivt boende och 
bra service. Närhet till regioncentrum och bra kom-
munikationer är avgörande i många fall. 
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gemensamma engagemang betonas vikten av att 
verksamheten ska komma hela länet till del. Deras 
engagemang inom yrkeshögskoleutbildning är en fö-
rebild för övriga landet när det gäller nära samverkan 
och en högskolas roll i det regionala tillväxtarbetet. 

Lärcentrum finns etablerade i samtliga kommuner 
och dessa tillsammans med Högskolan i Jönkö-
ping gör ett framgångsrikt arbete med att använda 
tekniska lösningar som främjar lärandet och skapar 
möjligheter oberoende av var man befinner sig.

ÖKAD MÅNGFALD OCH DELAKTIGHET

 √ Bättre matcha arbetssökande med företa-
gens kompetensbehov

Ett led i att skapa länets kompetensplattform är 
att bli bättre på att identifiera arbetslivets behov av 
kompetenser så att utbildningarna kan planeras och 
dimensionernas för att möta detta. 

Hela yrkeshögskolekonceptet går ut på att endast 
bevilja platser där det finns uttalade branschbehov 
på eftergymnasial nivå.

En kompetensförsörjningsrapport har sammanställts 
för alla FA-regioner och län i Småland. Det är ett 
av många kunskapsunderlag som finns att tillgå för 
utbildningsplanering på kort och lång sikt och som 
är en del i kompetensplattformsuppdraget. Arbetet 
leddes från Regionförbundet Jönköpings län.

 √ Förebygga och motverka all diskriminering 
på arbetsmarknaden

Vid hantering och beviljande av projektmedel beak-
tas alltid frågan om diskriminering. Förebyggande 
och motverkande av diskriminering är också hu-
vudsyfte i flera projekt. I alla sammanhang påpekar 
Regionförbundet att alla är en resurs och att olikhe-
ter berikar och utvecklar.

 √ Stötta innovativa former av arbetsplatsför-
lagt lärande

Högskolan genomför i nära samarbete med närings-
livet behovsstyrd kompetensutveckling av anställda 
genom projektet Bättrekonceptet.

Genom projektmedel har Regionförbundet stöttat 
projekt som underlättar för personer i utanförskap 
att varva arbetsplatsförlagt lärande och praktik,  
exempelvis Ingjuta och Yrkesåret. Resultatet är väl-
digt bra eftersom många blir anställda direkt efteråt.
Regionförbundet medfinansierar forskningen kring 
Modellskolan som är en pilotsatsning för att se 
hur det går att arbeta med en skola på vetenskaplig 
grund.

 √ Avsätta offentliga resurser för arbetsmark-
nadsåtgärder inom utbildning och vidareut-
bildning

Arbetsförmedlingen har som offentlig myndighet 
huvudansvaret för resurser till arbetssökande. 

Länets kommuner har med vuxenutbildning som 
redskap möjlighet att vidareutbilda individer, till 
exempel genom yrkesvux.

Omfattande kompetensutvecklingsinsatser, inom 
länet och mellan länen inom NUTS II–området 
Småland och Öarna, har också kommit till stånd tack 
vare projektmedel från ESF-rådet. 

EN HÖGSKOLA FÖR HELA REGIONEN

 √ Stötta en fortsatt utveckling av Högskolan, 
och i nuläget särskilt Tekniska Högskolan i 
Jönköping

Regionen har stöttat Högskolans verksamhet på flera 
sätt genom finansiering av FoU-projekt och remiss-
svar till EU-kommissionen och regeringskansliet. 
Genomgående i Regionförbundets och Högskolans 
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ska göra det lättare för arbetsgivare, enskilda perso-
ner och EU:s medlemsländer att jämföra kvalifika-
tioner. Detta ska även underlätta för enskilda både 
att studera och arbeta i olika länder. Myndigheten för 
yrkeshögskolan är en nationell samlingspunkt och 
har till uppgift att, tillsammans med andra berörda 
myndigheter, stödja och styra kopplingen mellan vårt 
nationella utbildningssystem och EQF. Regionför-
bundet följer det arbetet.
 
ATTRAKTIVITET SOM KONKURRENSFÖRDEL

 √ Bygga ut kollektivtrafiken och anpassa den 
till studie- och arbetspendling

Konceptet med Krösabussar har sedan 2010 ut-
vidgats till hela länet. Länstrafiken följer hela tiden 
pendlingsmönster och optimerar kollektivtrafiken 
efter behov. Inomregionala tågförbindelser utnyttjas 
i hög grad.

 √ Förbättra svenskundervisningen till utlands-
födda och koppla den till personens yrkes-
bakgrund och erfarenheter

Detta diskuteras i rektorsnätverket för vuxenutbild-
ning och genomförs i olika grad i kommunerna. 
Kunskaper i svenska språket är i många fall 
avgörande för att få ett arbete. Utökad SFI och  
yrkessvenska i samband med praktik eller ingångs-
jobb är nödvändiga framgångsfaktorer för att snabba 
på integrationsprocessen. 

Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet tillsam-
mans med kommunerna.

 √ Förbättra möjligheterna att överföra exami-
na och yrkeskompetens mellan länder

EQF (European Qualification Framework) är ett 
verktyg för att jämföra nivåerna på utbildningar/cer-
tifikat/kvalifikationer mellan europeiska länder. EQF 
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Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en internationell konkurrenskraft 
samt vara öppet för och engagerat i internationella relationer 
inom såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila sam-
hället och de politiska mötena.”

Delmål
• EU-orienteringen i form av projektinriktat ar-

bete med mellanstatlig bas ska öka.
• Användandet av EU:s program och projektme-

del ska öka.
• Antalet utländska företagsinvesteringar och före-

tagsetableringar ska öka.
• Antalet utländska besökare ska öka.
• Det internationella samarbetet mellan samhälle, 

högskola/forskning och näringsliv liksom inom 
kultur- och föreningsliv ska vidareutvecklas och 
intensifieras.

Vad har hänt?
Det som har hänt i världen under de senaste fem 
åren 2008–2012, och hur det har påverkat länder och 
regioner, visar hur viktigt det internationella per-
spektivet har blivit. Finanskriser i USA och Europa 
samt lågkonjunkturer inom olika branscher avlöser 
varandra och cykeln för konjunkturerna blir allt mer 
oförutsägbara. 

Den snabba utvecklingen i Asien förmedlas via 
media på nolltid och får konsekvenser för oss alla. 
När vår bilindustri kämpar för sin överlevnad är det 
kinesiska bilföretag som knackar på och vill investe-
ra. Den ojämna balansen mellan USA och Kina blir 
allt tydligare. Kinas betydelse för världsekonomin, 
och för våra egna företag, ökar i rask takt. Inom EU 
har i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen ett 
flertal länder hamnat på ekonomiskt obestånd och 
blivit tvungna att be om finansiell hjälp. Det vi kan 
konstatera är att den värld vi lever i är en föränderlig 
värld där takten på förändringen ökar allt mer. 

För Jönköpings län betyder det många saker.  
Vi måste bli bättre på omvärldsbevakning för att 
känna till vad som händer och vad det betyder för oss. 
Vi måste också vara beredda på att själva förändra 
våra strukturer om och när det behövs. Vi måste 
kunna hitta nya former för samarbeten både regionalt, 
nationellt och internationellt för att kunna vara med 
i den snabba förändring som vår värld befinner sig i. 
Vi måste fortsätta att bygga och vårda långsiktiga rela-
tioner med partners både här hemma och långt borta. 
För när det gäller är det relationer, förtroende och 
samarbete mellan människor som får saker att hända 
och står för långsiktig och hållbar utveckling. 

Europa Direkt som finns inom Regionförbundet har 
genom sin verksamhet kunnat öka kunskapen och 
intresset för Europa för gymnasieelever och inom för-
eningslivet. Som viktig aktör för näringslivets frågor 
om Europa har EEN (Enterprise Europe Network) 
också varit en viktig samarbetspartner för regionen.

En spännande utveckling under de senaste fem åren 
är länets samt Högskolans samarbete inom Små-
land och Blekinge. Ett gemensamt Europakontor i 
Bryssel och satsningen på ett gemensamt deltagande 
på Expo 2010, världsutställningen i Shanghai, har 
skapat nya kontaktytor och gemensamma projekt.

Regionens internationella relationer har stärkts under 
perioden, särskilt när det gäller regionens samarbete 
med vänorten Tianjin i norra Kina. Flera samarbets-
avtal mellan Högskolan i Jönköping och universitet 
i Tianjin har skrivits och kontakter mellan organisa-
tioner inom kultur och näringsliv har skapats genom 
möten både i Tianjin och i regionen. 

Regionens deltagande på Emigrationsmässan i Hol-
land de senaste fem åren har visat goda resultat när 
det gäller att attrahera holländska entreprenörer till 
vår region. 

Internationell samverkan | Nya relationer med omvärlden
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integrera det regionala utvecklingsarbetet med strate-
gierna inom ramen för EU:s program. Länet har hög 
utväxling av EU-medel inom ramen för struktur-
fondsprogrammen.

Europeiska socialfonden, ESF
Europeiska socialfonden är inriktad på att motverka 
och förhindra arbetslöshet. Att utveckla det mänskli-
ga kapitalet samt integrationen på arbetsmarknaden. 
Inom ramen för socialfonden har inga nya projekt 
beviljats under 2012. Sammanställning nedan är där-
för identisk med rapporten Fyra år med RUP.

Exempel på länsprioriterade ESF-projekt:

Kompetensfokus fritidsledare (Programområde 1 – kom-
petensutveckling)
Syftet med projektet är att utveckla en kunskaps-
baserad metodik för att rusta fritidsledare för ett 
medvetet organiserat arbetssätt som främjar en god 
psykosocial utveckling hos ungdomar. Metoden ska 
motverka diskriminering och långtidssjukskrivning, 
öka kunskapen om jämställdhetsintegrering och 
tillgänglighet samt vara tillämpbar och spridas lokalt, 
regionalt, nationellt och transnationellt.

EU-kompetens Småland Blekinge (Programområde 1, 
kompetensutveckling)
Syftet är att stärka förtroendevalda och tjänstemän i 
sitt arbete genom att höja deras kompetens i EU-
frågor. Projektet syftar till att tydliggöra kopplingen 
mellan den europeiska och den lokala nivån samt 
att tydligare påvisa vikten av att vara en aktiv part i 
Europasamarbetet för att nå tillväxt i regionen.

Asp IT  (Programområde 2, utanförskap)
Projekt Asp IT vill visa att med anpassad studiegång 
med tydlig struktur, specialutbildade lärare och spe-
cialpedagog kan ungdomar med Aspergers syndrom 
och ett IT-intresse tillgodogöra sig undervisning och 
utbildning.

Ingjuta (Programområde 2, utanförskap)
Projektet Ingjuta avser att skapa en process, där in-
vandrarens och ungdomars kunskap och erfarenhet 
möter gjuteri- och industrinäringens krav på yrkes-
kunnande för anställning.

Lägesrapport för prioriterade åtgärder

TILLGÄNGLIG INTERNATIONELL KOMPETENS

 √ Stötta länets kommuner och landsting i 
internationella frågor, med projektverksam-
het och med information om EU:s olika 
program

I samband med att Regionförbundets handlingspro-
gram för internationell samverkan blev klart i slutet 
på 2009, startades också ett nätverk för internationell 
samverkan, tillsammans med länets kommuner och 
landsting. Handlingsprogrammet ligger som grund 
för samarbetet. 

Regionförbundet har även startat ett mottagnings-
nätverk för kommuner och landsting i syfte att 
förbättra mottagandet av utländska personer som vill 
flytta till regionen. 

 √ Initiera, stötta och samordna projekt med 
EU-finansiering

EU:s politik för regional utveckling, den europeiska 
sammanhållningspolitiken, har som målsättning 
att bidra till ekonomisk och social sammanhållning 
inom EU. Syftet är att minska regionala skillnader 
och ojämlikheter mellan människor. Det främsta in-
strumentet för att uppnå detta är strukturfonderna, 
som utgör en tredjedel av EU:s budget.

Jönköpings län ingår i NUTS II-området Småland 
och Öarna tillsammans med Kronobergs och Kal-
mar län samt region Gotland. Småland och Öarna 
omfattar tillsammans 34 kommuner samt 800 000 
invånare. Till området har 1,2 miljarder kronor 
fördelats under programperioden 2007–2013. 607 
miljoner kornor kommer från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) och 623 miljoner kronor 
från Europeiska socialfonden (ESF). Nuvarande 
programperiod löper ut under 2013 och i princip 
samtliga medel är beslutade. 

Regionförbundet Jönköpings län jobbar aktivt med 
initiering av projekt och målsättningen är att  
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delen av verksamheten riktad mot länets skolungdo-
mar och temaföreläsningar har genomförts på flera 
av länets skolor.

KUNSKAPSUTBYTE OCH SAMARBETE

 √ Utarbeta ett handlingsprogram för interna-
tionell samverkan.

Under hösten 2009 blev Regionförbundets hand-
lingsprogram för internationell samverkan klart och 
finns nu som ett styrdokument för verksamheten. 
Det internationella handlingsprogrammet ligger till 
grund för Regionförbundets arbete.

Under 2008–2011 har arbetet med de prioriterade 
fokusmarknaderna fortsatt: 

Nederländerna 
Under 2008–2012 har Regionförbundet årligen 
arrangerat en samlingsmonter för hela länet på en 
emigrationsmässa i Utrecht. Resultatet hittills har 
varit ett stort antal intresseanmälningar. Deltagan-
det på emigrationsmässan är en åtgärd kopplad till 
den utmaning länet har när det gäller att klara både 
framtida kompetensförsörjning och vända negativa 
inflyttningstrender. 

Under hösten 2010 genomförde Internationella 
Handelsskolan i Jönköping en utvärdering av mäss-
deltagandet. Resultatet visade bland annat att länet 
under en tvåårsperiod hade en inflyttning på cirka 40 
holländska medborgare, vilka genererade en skattein-
täkt på cirka 1,3 miljoner kronor. Under de fem åren 
har också relationerna med Holland stärkts tack vare 
goda kontakter till ambassad och handelskammare 
både i Holland och i Sverige.

Tyskland 
Regionförbundet är sedan 2008 medlem i  Tysk–
Svenska Handelskammaren, som med sina drygt 50 
medarbetare är den största utländska handelskam-
maren i Sverige. Samarbetet skapar möjligheter 
framför allt för näringslivet att ta del av aktiviteter 
och nätverk i Sverige och Tyskland. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
Exempel på prioriterade ERUF-projekt: 

Automation för konkurrenskraft (Insatsområde 2 innova-
tion och förnyelse)
Projektet ska skapa en ökad dynamik och långsiktig 
tillväxt. Detta ska ske genom utveckling av en för 
områdets industri helt avgörande faktor, automation. 
Genom att utveckla automationsbranschens svaga 
sidor, vilket specifikt i detta fall består av ny teknik, 
kompetens och affärsutveckling, kommer projektet att 
påverka industrins utveckling. Långsiktigt är syftet att 
projektet, genom tillförande av ny teknik, ny kompe-
tens och FoU, ska bidra till återskapande av delar av 
de under 2000-talet förlorade arbetstillfällena.

Tillväxtresor på hemmaplan (Insatsområde 2, innovation 
och förnyelse)
Syftet är i huvudsak att bemanna Science Park-syste-
mets tillväxtarenor med utökade resurser i form av 
lokalt planerade affärscoacher i samtliga kommuner i 
länet. Syftet är samtidigt att erbjuda ett mer kvalifice-
rat affärsstöd genom utveckling av Science Park-
systemets arbetssätt i den lokala tillväxtarenan för att 
företag med tillväxtpotential ska kunna utvecklas och 
göra sin tillväxtresa, både för ett femtiotal företag på 
plats idag och för nya innovatörer.

Träprogram – coachningsdelen (Insatsområde 2,  
innovation och förnyelse)
Projektet syftar till att genom riktade insatser mot 
företag, företagsnätverk och enskilda personer stödja 
små- och medelstora företag i deras utvecklingsinsat-
ser genom coachning och stöd före, under och efter 
utvecklingsinsatserna. På detta sätt ska projektet, i 
samverkan med övriga delar inom ramen för Trä-
program 2012–2014 för ett hållbart Småland stärka 
den regionala utvecklingen inom den trärelaterade 
industrin i syfte att stärka regionen totalt.

 √ Arbeta för att länet ansluts till informations-
nätverket Europa Direkt

Under 2008 påbörjades arbetet med planerna att 
ansluta länet till Europa Direkt och från och med 
den 1 januari 2009 finns ett kontor med Regionför-
bundet som värdorganisation. Under 2012 var större 
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 √ Kartlägga regionens internationella kontak-
ter inom olika sektorer och områden.

I samarbete med Landstinget har Regionförbundet 
gjort en kartläggning av regionens internationella, icke-
kommersiella kontakter inom olika sektorer och om-
råden. Denna kartläggning har också utgjort en del av 
grunden för det internationella handlingsprogrammet. 

EN GLOBAL FÖRETAGSAMHET 

 √ Vidareutveckla Location Scandinavia som 
regional kontakt för utländska investeringar 
och etableringar 

Från att har varit projektverksamhet blev Location 
Scandinavia, numera Invest Region Jönköping, från 
och med den 1 januari 2009 ordinarie verksamhet, 
som en operativ del under internationaliseringsom-
rådet inom Regionförbundet. Detta ger regionen 
bättre möjligheter att arbeta långsiktigt med utländ-
ska investeringar och etableringar. 

2009 skrevs ett uppgraderat samarbetsavtal med 
Invest Sweden, med syfte att skapa ett närmare 
samarbete med mer insyn och påverkansmöjlighet 
för länet. Under de senaste fem åren har ett antal 
förfrågningar bearbetats och sammanlagt har cirka 
25 utländska företag etablerat sig i regionen. 

Angelägna åtgärder 

TILLGÄNGLIG INTERNATIONELL KOMPETENS 

 √ Delta i gemensamma SydSam-projekt 

Under 2008 och 2009 har SydSam-arbetet genom-
gått en kraftig förändring i riktning mot en mindre 
organisation. Den mer formella organisationen med 
stämma, styrelse, beredningar och kansli har bytts ut 
mot en nätverksorganisation med en mindre styrelse 
och med ett årsvis ambulerande kansli mellan ingå-
ende regioner. Bland uppgifterna för nätverksorgani-
sationerna finns infrastrukturfrågor samt kommande 
sammanhållningspolitik inom EU. 

Vi har under åren deltagit i olika arrangemang på 
Tysk–Svenska Handelskammaren i Stockholm och 
på Sveriges ambassad i Berlin. Genom Regionför-
bundets medlemskap i Tysk–Svenska Handelskam-
maren har vi kunnat förmedla kontakter till kommu-
ner i länet, vilket bland annat resulterat i en mycket 
uppskattad studieresa till Tyskland för att studera 
byggnation av energisnåla  och ekologiskt byggda 
trähus samt andra kontakter och möten under åren. 

Kina 
Åren 2008–2012 har samarbetet mellan Jönköpings län 
och staden Tianjin i norra Kina utvecklats starkt. Bland 
annat har ett samarbetsavtal mellan Hälsohögskolan 
i Jönköping och Tianjin Medical University, gällande 
utbyte inom forskning och utbildning, träffats. 

Under åren har också fördjupade handlingsplaner 
mellan Tianjin och Jönköpings län skrivits. Områden 
som definierats som speciellt intressanta för samarbe-
te är logistik, hälsa, industri, kultur samt utbyte inom 
skola och offentlig sektor. Exempel på aktiviteter är 
resan till World Expo i Shanghai 2010 där över 100 
representanter från offentlig sektor, näringsliv och 
högskola från de fyra länen deltog i resan till världsut-
ställningen i oktober 2010. Utöver detta har ett antal 
resor genomförts till Tianjin med representanter från 
både näringsliv och offentlig sektor. Ett antal delega-
tioner från Tianjin har besökt Jönköping. Bland annat 
arrangerades en samlingsmonter för Tiajnin Eco City 
på Elmia World Bioenergy i maj 2010. 

Hösten 2011 deltog en dansgrupp från Tianjin på 
invigningen av kulturhuset Spira. Kontakter har 
också knutits med städerna Groningen och Åbo, 
som är vänorter till Tiajin,  för att diskutera närmare 
samarbete i framtiden. 

Under hösten 2012 genomfördes en resa för att 
introducera den nya politiska ledningen för Jönkö-
pings län och för att flytta fram positionerna när det 
gäller samarbetet inom utbildning, näringsliv och 
speciellt miljöteknik. Resan gick också till Shanghai, 
där ett möte för länets företag i Shanghai arrangera-
des tillsammans med Sveriges generalkonsulat och 
Exportrådet. 
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 √ Stötta och stimulera till fler utländska eta-
bleringar och investeringar i regionen

Under de senaste fem åren har samarbetet mellan re-
gionen och Invest Sweden utvecklats genom gemen-
samma projekt, besök och möten i regionen, vilket 
har ökat kunskapen om utländska investeringar och 
etableringar samt skapat nya kontaktytor och nätverk 
i olika länder. 2012 har Regionförbundet för länet 
gått med i ett logistikprojekt, initierat av Invest Swe-
den, med syfte att attrahera utländska investeringar 
utifrån de utmärkta logistiklägen vi har i Sverige. 

 √ Fortsätta den offensiva satsningen på be-
söksnäringen med Smålands Turism som 
huvudman

Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket 
positivt med både fler nationella som internationella 
gäster. Allt tyder på att näringen kommer att få en 
allt större betydelse för länet vad gäller ekonomi och
sysselsättning. Läs mer under avsnittet om närings-
livsområdet.

 √ Nyttja SydSams Brysselkontor och övriga 
internationella möjligheter 

Som en konsekvens av det förändrade SydSam-arbe-
tet, startade den 1 april 2010 ett förnyat samarbete 
mellan Smålandslänen och Blekinge om ett gemen-
samt Europakontor i Bryssel där även lärosätena i 
regionerna deltar. Ambitionen är att göra arbetet i 
Bryssel betydligt mer kopplat till medlemsorganisa-
tionerna än vad som tidigare var fallet. Den 30 juni 
2010 invigdes det nya Europakontoret för Småland 
Blekinge. Som ett nästa steg har årliga handlingspla-
ner skrivits och ett antal arbetsgrupper har bildats 
inom olika områden. 

KUNSKAPSUTBYTE OCH SAMARBETE

 √ Stötta och stimulera till ett ökat internatio-
nellt student- och kunskapsutbyte

I det internationella handlingsprogrammet är ut-
ländska studenter utpekade som en av de viktigaste 
målgrupperna att arbeta med framöver. Ett antal 
utländska studenter har engagerats för att medverka i 
olika seminarier och möten som ett led i att utarbeta
en plan för hur vi kan hitta en långsiktig samverkan 
med Högskolan inom detta område.

 √ Ta tillvara EU:s sjunde ramprograms möj-
ligheter till forskningssamarbete

Högskolan i Jönköping är aktiv i flera EU-finansierade 
forskningssamarbeten. 
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